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   Mehmet Âkif ERSOY

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!
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 Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti-
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en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek is-
teyecek 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 na-
müsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek 
düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili ola-
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gal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, 
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içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlî-
lerin 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, damarla-
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ؤال والَجواب َكما في الِمثال، ثُّم اْقَرْأُهما.1 ِصْل َبْين السُّ

قاِسم َيْختاُر نادي الَمْكَتبة.

وق َبْعد ساعة. َسأَْذَهُب إلى السُّ

، ُشْكًرا.  أنا ِبَخْير، الَحْمدللّٰ

ِلَنَّني أُِحبُّ الَمْسَرِحّية.

هي َتْقَرأُ الُكُتب في الَمْكَتبة.
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َور َكما في الِمثال.2 ِصْل َبْين الِعبارات والصُّ

حافة      نادي الصَّ

     نادي الموسيقى

     نادي التّاريخ

     نادي الَمْكَتبة

ْسم        نادي الرَّ
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أَْكِمل الَفراغات ِبَكِلمات ُمناِسبة َلها َكما في الِمثاَلْين. 3

  أنا أُِحبُّ ِقَراءة الُكُتب  ِلَذِلك أَْختاُر نادي الَمْكَتبة. 	 

ياضة. 	  ياضة ِلَذِلك َيْختاُر نادي الّرِ   هو يُِحبُّ الّرِ

1   هي  تُِحبُّ الطَّبيعة ِلَذِلك َتْختاُر نادي ................. . 

2    أنَت تُِحبُّ النَّظافة ِلَذِلك َتْختاُر نادي ................. .

3   أنِت تُِحّبيَن الّتاريخ ِلَذِلك َتْختاريَن نادي ................. .

4   نحن نُِحبُّ الَكّشافة ِلَذِلك َنْختاُر نادي ................. . 

سم ِلَذِلك َيْختاُر نادي ................. . 5   هو يُِحبُّ الرَّ

حافة ِلَذِلك أَْختاُر نادي ................. .  6   أنا أُِحبُّ الصَّ
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   ِاْسَتِمْعْ إلى الِحوار اآلتي، ثُّم اْقَرْأه.4

ِاْخِتيار األَْنِدية

: َصباح الَخْير يا طُّلب! س  الُمَدِرّ

: َصباح النّور! الطُّلب 

: َسَنْختاُر األَْنِدية الَيْوم. َمن يُِحبُّ الُكُتب؟ س  الُمَدِرّ

: أنا أُِحبُّ الُكُتب يا أُْستاذي.  عاِصم 

: ِإَذن أَْكُتُب اْسَمَك ِلنادي الَمْكَتبة. س  الُمَدِرّ

ياضة.  ياضة. ِلَذِلك أُماِرُس الّرِ ُب الّرِ : وأنا أُِحّ أَْحَمد 

ياضة. : ِإَذن أنَت َتْختاُر نادي الّرِ س  الُمَدِرّ

ُل في الطَّبيعة داِئًما. ِلَذِلك أَْختاُر نادي الطَّبيعة.  : أنا أََتَجوَّ َزْيَنب  

. : أَْحَسْنِت يا َزْيَنب! َسَنْسَتِمرُّ في اْخِتيار األَْنِدية َغًدا إْن شاء اللّٰ س  الُمَدِرّ

2
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  أَِجْب َعن األَْسِئلة اآلِتية َحَسب الِحوار.5

1   ما َمْوضوع الِحوار؟
. ..............................................................................................................................

2   ِلماذا َيْختاُر عاِصم نادي الَمْكَتبة؟
. ..............................................................................................................................

ياضة؟ 3    َمن يُماِرُس الّرِ
. ..............................................................................................................................

ُل في الطَّبيعة؟ 4   هل َزْيَنب َتَتَجوَّ
. ..............................................................................................................................

5   هل َسَيْسَتِمرُّ الطُّلب في اْخِتيار األَْنِدية َبْعد َشْهر؟
. ..............................................................................................................................
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6 )( ــَور الُمناِســبة ِللُجَمــل اآلِتيــة، وَضــْع َعلمــة َصــح ِاْخَتــر الصُّ
حيحــة َكمــا فــي الِمثــال. ــَور الصَّ َتْحــت الصُّ

3- َنْختاُر نادي الموسيقى.

*  هو َيْختاُر نادي الَمْكَتبة.  

1- هي َتْختاُر نادي الَكّشافة. 

2- أَْختاُر نادي الّتاريخ.
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سم. 7- هو َيْختاُر نادي الرَّ

حافة. 4- أنَت َتْختاُر نادي الصَّ

ياضة. 5 - أنَت َتْختاُر نادي الّرِ

6- أنِت َتْختاريَن نادي النَّظافة.
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ؤال والَجواب َكما في الِمثال، ثُّم اْقَرْأُهما.1 ِصْل َبْين السُّ

قاِسم َيْختاُر نادي الَمْكَتبة.

وق َبْعد ساعة. َسأَْذَهُب إلى السُّ

، ُشْكًرا.  أنا ِبَخْير، الَحْمدللّٰ

أِلَنَّني أُِحبُّ الَمْسَرِحّية.

هي َتْقَرأُ الُكُتب في الَمْكَتبة.

ياضة. َنَعم، هي َتْختاُر نادي الّرِ

1   َكْيف حالُك؟ 

2   َمن َيْختاُر نادي الَمْكَتبة؟ 

ياضة؟ 3   هل هي َتْختاُر نادي الّرِ

4   ِلماذا َتْختاريَن نادي الَمْسَرِحّية؟

وق؟  5   َمتى َسَتْذَهُب إلى السُّ

6   ماذا َتْفَعُل َزْيَنب في الَمْكَتبة؟

1

التَّْدريبات
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ِاْمَل الَفراغات اآلِتية ُمْسَتعيًنا ِبالقاِئمة َكما في الِمثال.2          

َعِلّي        : اَْهًل وَسْهًل يا ُمْصَطفى!
ُمْصَطفى   : اَْهًل وَسْهًل!

، ُشْكًرا، وأنَت؟ َعِلّي        : كيف حالَُك؟ أنا ِبَخْير، الَحْمُد للّٰ
، ُشْكًرا. ..................... َتْفَعُل في الَحديقة؟ ُمْصَطفى   : الَحْمُد لِلَّ

َعِلّي        : أَْنَتِظُر َصديقي َسليم.
ُمْصَطفى   : .....................؟

َعِلّي        : ألنَّنا سَنْذَهُب إلى الَمْكَتبة. 
ُمْصَطفى   : .....................؟

. َعِلّي        : الَيْوم َبْعد الظُّْهر إْن شاء اللّٰ
ُمْصَطفى   : ..................... َسـَتْدُرُس َمساًء؟

َعِلّي        : َنَعم.
ُمْصَطفى   : َمع.....................؟

َعِلّي        : َمع أَخي الَكبير.
. ُمْصَطفى   : ِبالتَّْوفيق إن شاء اللّٰ

َعِلّي        : ُشْكًرا.

هل، َمن، متى، كيف، ماذا، ِلماذا

التَّْدريبات
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ْرس الثّاني: الَمْسَرح الدَّ

ْل َمعاِنَيها.1 ِاْسَتِمْعْ إلى الَكِلمات، وأَِعْدها، ثُّم َتأَمَّ

ُمَمثِّلة

ُمْخِرج

 َمْشَهد

سيناْريو

َمْسَرح

ِحيّة
َمْسرَ

َدْور

ُمَمّثِل

3
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َور.2 ْل َمعاِنَيها ُمْسَتعيًنا ِبالصُّ ِاْسَتِمْعْ إلى الُجَمل، وأَِعْدها، ثُّم َتأَمَّ

هو ُمَمثِّل في هذه 
الَمْسَرِحّية.

هذا َمْسَرح َجميل.

أْنَت َسَتْقَرأُ الّسيناْريو.

هذا الّديكور 
جميل جًدا.

حان اآلن َدْوُرك في 
هذه الَمْسَرِحّية.

4

الَوْحدة 1

الَوْحدة 1
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3

4

َور َكما في الِمثال، ثُّم أَِعْدها. ِصْل َبْين الَكِلمات والصُّ

اِبقة َكما في الِمثال. ْن ُجَمًل ُمْسَتعيًنا ِبالَكِلمات في التَّمارين السَّ َكّوِ

 *   هذا الَمْسَرح َقديم.
1   حان اآلن َدْوُرك .................................................................... .
2   هذه الَمْسَرِحّية ..................................................................... .
3   هو ُمَمثِّل ................................................................................ .
4  أْنَت َسَتْقَرأُ السيناْريو في ...................................................... .

َمْسَرح

َدْور

َمْسَرِحّية

ُمَمثِّلة

سيناْريو

الَوْحدة 1
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5

الَمْسَرِحّية

ُز َمْسَرِحّية، ما َرْأيُكم؟ ب! هل نَُجّهِ : يا طُلَّ سة  الُمَدّرِ

: َطْبًعا يا أُْستاَذتي، ما َمْوضوع الَمْسَرِحّية؟  ياَسمين 

: َسَنْختاُر ِمن َبْين هذه الَمْوضوعات:  سة  الُمَدّرِ

حة، الثَّقافة، الُعلوم«.                »التَّْعليم، الِصّ

ُل َمْوضوع التَّْعليم. : أنا أَُفِضّ أَْحَمد 

ُل »التَّْعليم« يا أَْحَمد؟ : ِلماذا تَُفِضّ سة  الُمَدّرِ

: أِلَن التَّْعليم َمْوجود داِئًما في َحياِتنا.  أَْحَمد 

ُث َعْنه في    : إَذْن َمْوضوُع الَمْسَرِحّية »التَّْعليم«، وَسَنَتَحدَّ سة  الُمَدّرِ

ْرس القاِدم.     الدَّ

              

ِاْسَتِمْعْ إلى الِحوار، واْقَرْأه، ثُّم اْكُتْبه في َدفَتِرك.

5

الَوْحدة 1

الَوْحدة 1
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أَِجْب َعن األَْسِئلة اآلِتية َحَسب الِحوار.6

1   ما ُعْنوان الِحوار؟
. ..........................................................................................................................................

2   ما َمْوضوعات الَمْسَرِحّية؟
. ..........................................................................................................................................

ُل أَْحَمد ِللَمْسَرِحّية؟ 3   أَّي َمْوضوع يَُفِضّ
. ..........................................................................................................................................

ُل أَْحَمد َمْوضوع »التَّْعليم«؟ 4   ِلماذا يَُفِضّ
. ..........................................................................................................................................

الَوْحدة 1
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8

7

ِصْل َبْين الَمْجموَعَتْين َكما في الِمثال، ثُّم اْقَرْأُهما.

ُز َمْسَرِحّية، ما َرْأيُكم؟«. ب! هل نَُجّهِ *     )( ياَسمين َتقوُل »يا طُلَّ
ُز َمْسَرِحّية، ما َرْأيُكم؟« ب! هل نَُجِهّ سة َتقوُل »يا طُلَّ       الُمَدّرِ

1   )....( أَْكَرم يُِحبُّ موضوع التَّْعليم في الَمْسَرِحّية.
. ..............................................................................................................................          

2   )....( أَْحَمد َيقوُل »التَّْعليم َمْوجود داِئًما في َحياِتنا«.
.       . ..............................................................................................................................          

ْرس القاِدم.«    ُث َعن موضوع الَمْسَرِحّية في الدَّ 3   )....( ياَسمين  َتقوُل »َسَنَتَحدَّ
. ..............................................................................................................................

حيحة وَعلمة  ِاْقَرأ الُجَمل اآلِتية، وَضْع َعلمة )( أَمام الُجَمل الصَّ
ح الَخَطأ َحَسب الِحوار الّساِبق َكما  )( أَمام الُجَمل الخاِطئة، وَصِحّ

في الِمثال.

1- هو َيْدُرُس داِئًما.  
2- هو َيْقَرأُ داِئًما. 

3- هي َتْسَتْيِقُظ ُكّل َيْوم ُمَبِكًّرا.
4- أَْذَهُب إلى الَمْسَرح أَْحياًنا. 

5- ال أَْكِذُب أََبًدا.
ي في الَقْرية 6- َبْيت َجِدّ

أِلَنَّها تَُصّلي َصلة الَفْجر.
أِلَنَّ الَمْسَرِحّية ُمْمِتعة.

ِلَذِلك َينَجُح في ُدروِسه.
أِلَنَّ الِكْذب َحرام في اإلْسلم.

أَزوُره عاَدًة.
ِإَذن هو يُِحبُّ الِقراءة.

1

الَوْحدة 1

الَوْحدة 1
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ِاْخَتر الَكِلمة أَو الُجْملة الُمناِسبة َلك، واْكُتْبها في الَفراغات اآلِتية.9

أنا أَْقَرأُ الكُتُب ........................... .   1
أ ( أَْحيانًا   
ب( عادةً   ج( كُّل يَْوم  

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

........
ًرا .... ِقُظ ُمَبكِّ َْسَتيْ

أ   2

أ ( أَْحياًنا 
 

      ب( عادًة

ج( ُكّل َيْوم
 

ياضة ........................... . أ ( عادةً 3  أُماِرُس الرِّ ب( َأْحيانًا  أَْدُرُس ِللِْمِتحانات، ........................... .   ج( كُّل يَْوم    4

أ ( ِلَذِلك أنا ناِجح.   
ب( أِلَنَّها َصْعبة.  

  ج( ِلَذِلك أَْذَهُب إلى الَمْدَرسة ُمَبِكًّرا. 

الَوْحدة 1
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أَْذَهُب إلى الَمْسَرح  أ  ( ِلَذِلك أَْعِرُف أَْسماء الَفنّانين.        أَْحيانًا،..................................................... .5   ب( أِلَنَّ  الَمْسَرِحيّة ُمْمِتعة.  ج( أِلَنَّ الَمْسَرِحيّة ُمفيدة.    

ي الَقْرية 
أَزوُر َجّدي ف   6

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

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

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

       عاَدًة،.

ه َمريض.   أ  ( أِلَنَّ
  

ه. ب( أِلَّني  أُِحبُّ
 

ج( أِلَنَّ الَقْرية َجميلة.
  

هل تَْكتُُب واِجبَك الَمنِْزلي؟   7. ..................................................... أ  ( نعم، أَْحيانًا.   ب( نعم، عاَدةً.  ج( نعم، داِئًما.    
كيف َتْذَهُب إلى الَمْدَرسة؟   8

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

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

...       

ّيارة.  أ  ( بالسَّ  

ب( بالحاِفلة.
 

ج( َماِشًيا.   

الَوْحدة 1

الَوْحدة 1
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ِلَذِلك َسأَْختار، جًدا،  ِلَذِلك، ِإَذن سأَْنَجح، أِلَنّها

 *   هي َتْقَرأُ الُكُتب، أِلَنّها تُِحّب الِقراءة. 
1   أَْدُرُس ِلِلْمِتحانات َكثيًرا،  ........................... ...........................  فيها.

2   ُمَعّلِم الّتاريخ َلطيف ...........................، ........................... يُِحّبه الطُّّلب.

ياضة. ياضة ُكلَّ َيْوم، ........................... ........................... نادي الّرِ 3   أنا أُماِرُس الّرِ

أَْكِمل الَفراغات ِبالَكِلمات اآلِتية َكما في الِمثال.10

الَوْحدة 1
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ِاْخَتر الَكِلمة الَغريبة َبْين الَكِلمات اآلِتية َكما في الِمثال.1

د( َفنّان ياضة   ب( َمْسَرح    ج( َمْسَرِحّية   أ( نادي الّرِ

د( التَّْعليم  ب( الِعْلم    ج( الثَّقافة  حة     أ( الِصّ

د( أَْحياناً الِقَراءة   ج( داِئًما   ب(    أ( ُكّل َيْوم    

د( أِلَنَّ ب( ِإَذن    ج( عادًة   أ( ِلَذِلك     
 

د( اْمِتحانات س  ج( َمْدَرسة   ب( ُمَدّرِ أ( َكثيًرا    
 

د( َماِشًيا ّيارة         ب( ِبالحاِفلة   ج( َصْعبة    أ( ِبالسَّ

د( َمن ب( َنَعم   ج( ماذا   أ( كيف     

*

4

2

6

1

5

3

التَّْدريبات

الَوْحدة 1
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أَِجْب عن األَْسِئلة َحَسب الَمْعلومات في التَّْذِكرة اآلتية َكما في الِمثال.2

*    ما اْسم الَمْسَرِحّية؟
     اْسم الَمْسَرِحّية: »التَّْعليم َمْوجود داِئًما في َحياِتنا«.

1- ما َمْوِعد الَمْسَرِحّية؟
. ...........................................................................................................................         

2- متى َتْبَدأُ الَمْسَرِحّية؟
. ...........................................................................................................................         

3- متى َتْنَتهي الَمْسَرِحّية؟
. ...........................................................................................................................         

4- َكْم ِسْعر التَّْذِكرة؟
. ...........................................................................................................................         

اْسم الَمْسَرِحّية: »التَّْعليم َمْوجود 

داِئًما في َحياِتنا«

َّْعليم  اْسم الَمْسَرِحّية: »الت
ياِتنا« َمْوجود داِئًما في َح

الَمْوِعد: َيْوم الُجُمعة
 َتْبَدأُ في الّساعة الراِبعة
تنتهي في الّساعة الخاِمسة

20 ليرة تركية

التَّْدريبات
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َور.1 ْل َمعاِنَيها ُمْسَتعيًنا ِبالصُّ ِاْسَتِمْعْ إلى الَكِلمات، وأَِعْدها، ثُّم َتأَمَّ

تذكرة سفر

رقم:1 

أَْنَقرة

ِرْحلة

َتْذِكرة

َحقيبة

َسط َوََ

تاريخي

َبعيد

َقريب

ل ْرس الثّاِلث: التََّجوُّ الدَّ

َيسار َيمين

6

الَوْحدة 1
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َور.2 ْل َمعاِنَيها ُمْسَتعيًنا ِبالصُّ ِاْسَتِمْعْ إلى الُجَمل، وأَِعْدها، ثُّم َتأَمَّ

أَْنَقرة

 الَمْدَرسة َقريبة ِمن ُهنا.

اُْعبُر الطَّريق، واتَِّجْه نَْحو اليَمين.

إْسطَنْبول مَدينة َجميلة وتاريِخيّة.

َبْيتي َبعيد َعن الَمْكَتبة.

ْحلة. ُز الَحقيبة ِللِرّ أَُجّهِ

الَمْسِجد َعلى َيسار الَمْسَرح.

ْحلة ِمن أْنَقرة إلى إْسَطْنبول ِسّت ساعات. َتْسَتْغِرُق الّرِ

َتَقُع َمدينة أَْنَقرة في ِمْنَطقة َوَسط األَناضول.

1

3

5

6

78

4

2

الَمْكَتبة الَمْسِجد

الَمْسَرح

َبْيتي

7
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ــة َكمــا فــي 3 ــَتعيًنا ِبالَكِلمــات فــي القاِئمــة اآلِتي ــل الَفراغــات ُمْس أَْكِم
ــال. الِمث

*   إْسَطْنبول َمدينة َجميلة وتاريِخّية.
1   َتَقُع َمدينة أَْنَقرة في ِمْنَطقة ......................... األَناضول

2   الّسوق ......................... َعن الَمْكَتبة. 
3   الَمْوِقف َعلى ......................... الطَّريق. 

ْحلة.  4   َسأَْشَتري ......................... ِللِرّ
5   هل َبْيُتك ......................... ِمن الَمْدَرسة؟
ْحلة َخْمس ساعات. 6   ......................... الّرِ

َقريب - تاريِخّية - َتْسَتْغِرُق  - َيسار - َوَسط -  َتْذِكرة - َبعيد

الَوْحدة 1
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ِاْسَتِمْعْ إلى الِعبارات، وأَِعْدها، ثُّم َتأََّمْل َمعاِنَيها.4

الّساعة الَواِحدة

الّساعة الَخاِمسة

الّساعة الّتاِسعة

الّساعة الثّاِنية

الّساعة الّساِدسة

الّساعة العاِشرة

الّساعة الثّاِلثة

الّساعة الّساِبعة

الّساعة الحاِدية َعْشرة

الّساعة الّراِبعة

الّساعة الثّاِمنة

الّساعة الثّاِنية َعْشرة

1

4

7

10

2

5

8

11

3

6

9

12

8
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الّساعة العاِشرة

الّساعة العاِشرة إاّل ثُُلًثا

ْبع الّساعة العاِشرة والرُّ

الّساعة العاِشرة إاّل ُربًُعا

الّساعة العاِشرة والثُُّلث 

الّساعة العاِشرة والنِّْصف

6

5

أَْكِمل الَفراغات َحَسب الّساعة اآلِتية َكما في الِمثال.

ِاْسَتِمْعْ إلى الِعبارات، وأَِعْدها، ثُّم َتأََّمْل َمعاِنَيها.

12

6

11

7

10

8

1

5

2

4

39

.....
.....

..... انِية إاّل 
عة الّث

    الّسا

    الّساعة الثّاِنية إاّل ...............

الّساعة الثّاِنية و...............

بُع   الّساعة الثّاِنية والرُّ

 الّساعة الثّاِنية و...............

9
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ِاْسَتِمْعْ إلى الِحوار، واْقَرْأه، ثُّم اْكُتْبه في َدْفَتِرك.7

ْحلة إلى أَْنَقرة الِرّ
األَب   : َصباح الَخْير يا بَُنّي!

ُز َحقيَبَتك؟ االْبن   : َصباح النّور يا أَبي! ِلماذا أنَت تَُجّهِ
األَب   : أِلَنِّني َسأُُساِفر إلى أَْنَقرة الَيْوم ِبالطّاِئرة. 

االْبن   : أين أَْنَقرة يا أَبي؟
األَب   : َتَقُع َمدينة أَْنَقرة في ِمْنَطقة َوَسط األَناضول.

االْبن   : هل هي َكبيرة؟
األَب   : َنَعم، وهي عاِصمة تُْرِكيا. 

االْبن   : متى َمْوِعد الطّاِئرة؟
األَب   : في الّساعة الّتاِسعة.

االْبن   : ومتى ُهبوط الطّاِئرة؟
األَب   : في الّساعة العاِشرة.

االْبن   : ِرْحلة َسعيدة! 
األَب   : ُشْكًرا يا بَُنّي.

10
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8

9

أَِجْب عن األَْسِئلة اآلِتية َحَسب الِحوار.

ّف. ؤال اآلتي َمع أَْصِدقاِئك في الصَّ ْث َعن السُّ َتَحدَّ

1   ما ُعْنوان الِحوار؟

ُز األَب َحقيَبَته؟ 2   ِلماذا يَُجّهِ

3   إلى أين األَب ُمساِفر؟

4   أين أَْنَقرة؟

5   هل أَْنَقرة َكبيرة؟

6   متى َمْوِعد الطّاِئرة؟

7   متى ُهبوط الطّاِئرة؟

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

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

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

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

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

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

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

فر؟  إلى أين تُريُد السَّ
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َور الُمناِسبة َلها َكما في الِمثال.10 اُْكُتب الُجَمل اآلِتية َتْحت الصُّ

أَْسَتْيِقُظ في الّساعة الّتاِسعة عاَدًة في الُعْطلة. - َنْأُكُل الَغداء في الّساعة 
بُع.  الواِحدة إاّل ثُُلًثا. - َنْقَرأُ الُكُتب َمًعا في الّساعة العاِشرة والرُّ

ُز الَفطور في  ُل َمع أُْسَرتي في الخاِرج. - أُّمي تَُجّهِ  َبْعد الَغداء أََتَجوَّ
الّساعة الّتاِسعة والنِّْصف. - َبْعد الِقراءة أَْذَهُب إلى الَحديقة أَْحياًنا. 

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

أَْسَتْيِقُظ في الّساعة الّتاِسعة عاَدًة في الُعْطلة.

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

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

................................................................................
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اُْكُتْب ِباْخِتصار َعّما َتْفَعُل في الُعْطلة ُمْسَتعيًنا ِبالتَّمارين الّسابقة.11

 أَْسَتْيِقُظ في الّساعة............................................
...................................................................................

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

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

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

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

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

ِاْسَتِمْعْ إلى الُجَمل واْرُسم الّساعات َكما في الِمثال.12
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1
ّاعة اآلن؟ 1كم الس

كم الّساعة اآلن؟
الّساعة الثّاِنية

ِاْلَعب اللُّْعبة َحَسب التَّْعليمات اآلِتية َمع أَْصِدقاِئك!13

ْز ِست ِبطاقات واْكُتْب َعَلْيها األَْسِئلة اآلِتية. 1-  َجّهِ

1
كم الّساعة 

اآلن؟
متى َتْسَتْيِقُظ 

َصباًحا؟

2
متى َيْبَدأُ 
ْرس؟ الدَّ

3
متى َيْنَتهي 

ْرس؟ الدَّ

4
متى َتْقَرأُ 
5الِكتاب؟

متى َتناُم 
َلْيًل؟

6
2- َوَضْعها في الُعْلبة، ثُّم اْسَحْب ِبطاقة ِمن الُعْلبة.

ؤال في الِبطاقة. 3- ثُّم أِجب َعن السُّ
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1

2

َور َكما في الِمثال. اُْكُتب الّساعات َتْحت الصُّ

اُْرُسم الّساعات َكما في الِمثال.

-3

-1

-4

-2

1211
10

9
8

7 6 5
4

3
2

1

1211
10

9
8

7 6 5
4

3
2

1

1211
10

9
8

7 6 5
4

3
2

1

1211
10

9
8

7 6 5
4

3
2

1

1211
10

9
8

7 6 5
4

3
2

1

1211
10

9
8

7 6 5
4

3
2

1

-5

* الّساعة الثّاِنية َعْشرة
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الّساعة الثّاِنية

الّساعة الّساِدسة والنِّْصف

بُع الّساعة الّراِبعة والرُّ

الّساعة الَخاِمسة إاّل ُربًُعا

الّساعة العاِشرة والثُُّلث

الّساعة الّتاِسعة إاّل ثُُلًثا

التَّْدريبات
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ِاْمَل الَفراغات في النَّّص اآلتي َحَسب القاِئمة َكما في الِمثال. 3

يُْفِطُر َيْسَتْيِقُظ َيْبَدأُ

َيْرِجُع َيْلَعُب

َيْذَهُب

......................              ُمْصَطفى في الّساِبعة َصباًحا،           و...................... في 

الّساِبعة والنِّْصف، و            ...................... إلى الَمْدَرسة َبْعد الَفطور.     

بُع. هو            ......................ُكرة  ْرس في الثّاِمنة والرُّ           ...................... الدَّ

ْرس َبْعد الظُّْهر في الواِحدة إاّل ثُُلًثا، ثُّم ْسِتراحة. وَيْنَتهي الدَّ الَقَدم في ااِلِ

 ......................             إلى الَبْيت. 

َيْسَتْيِقُظ

التَّْدريبات
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الثَّقافة والَفّن
ل : األََدب ْرس األوَّ الدَّ

ْرس الثَّاني : في َمْعَرض الكتاب   الدَّ
ْرس الثّاِلث : األَْعمال الَيَدِويّة الدَّ

2الَوْحدة الّثانِية
4242



 ِاْسَتِمْعْ إلى الَكِلمات، ثُّم أَِعْدها.1

ل: األََدب  ْرس األَوَّ الدَّ

ِشْعر
ِشْعر

 ِحكاية
 ِحكاية

ِرواية 

ِرواية 
 كاِتب   كاِتب  

نُكْتةنُكْتة ِقّصة
ِقّصة

 أََدب أََدب

نَشيد
نَشيد

َأديب
َأديب

شاِعر
12شاِعر
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  ُعَمر َسيْف الّدين كاِتب َمْشهور.
ِْكيّة الَحديثة.   هو راِئد الِقّصة التُّ
  وُأْسلوبه ُمْمِتع.   لَُغة ِقَصِصه بَسيطة وواِضحة 

وِمن أََهّم أَْعاملِه

عمر 
سيف 

يــن لد ا

عمر 
سيف 

يــن لد ا

عمر 
سيف 

يــن لد ا

عمر 
سيف 

يــن لد ا

ُعَمر 
َسيْف 

يــن لّد ا

أَْصحاب 
َكْهفنا

بيع  الرَّ
والَفراشة

الَمْعَبد 
ّري الّسِ

الَقْصر
الَمْسكون

ين، ثُّم أِعْدُهما.2  ِاْسَتِمْعْ إلى النَّصَّ

13
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شــاِعر  َأرْصــوي  عاِكــف  ــد  ُمَحمَّ
َمْشــهور. هــو َمْشــهور ِبُحــّب اإلْســام 

والَوطَــن. وهــو شــاِعرنا الَوطَِنــّي.  

وِمن أََهّم أَْعاملِه

د  ُمَحمَّ
عاِكف 

ــوي َأرْص

د  ُمَحمَّ
عاكِف 

ــوي أَرْص

د  ُمَحمَّ
عاكِف 

ــوي أَرْص

د  ُمَحمَّ
عاكِف 

ــوي أَرْص

د  ُمَحمَّ
عاكِف 

ــوي أَرْص

د  ُمَحمَّ
عاكِف 

ــوي أَرْص

َنشيد عاِصمالَخواِطرَصَفحات
ااِلْسِتْقالل

أَْصوات 
الَحق
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ِاسَتِمْع إلى النَّشيد اآلتي، َوأَِعْدُه، ثُّم اْكُتْبُه في َدفَتِرك.3

د عاِكف أْرصوي ِللّشاِعر ُمَحمَّ

َنشيد ااِلْسِتْقالل التُّْرِكّي

ماء، ال َتَخف، َلْن تُْطَفأَ الّراياُت في َكِبد السَّ    
َوَلَسْوَف َتْبقى ُشْعلًة َحْمراَء ِمن َغْيِر اْنِطفاء،    
إنَّها َكْوَكُب َشْعبي، َسْوَف َيْبَقى في الُعالء،    
َوهي ُملكي، ُملُك َشعبي الِجداَل أو ِمراء،    

ْب حاِجًبا، أَْرجوك، يا أَْحلى ِهالل، ال تَُقطِّ    
ْم، َفِلَم الَقْسوة؟ ما هذا الَجالل؟ َنحُن أبطاٌل َتَبسَّ    

ِابَتِسْم َدعنا َنرى أَحراٌم ما َبَذلنا ِمن ِدماٍء أَم َحالل؟    
تي أَْن َتسَتِقلَّ ال ِجدال. تي، والَحقُّ َحقُّ أُمَّ الَحقُّ َتعُبُد أُمَّ    

14
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4

5

ِاْسَتِمْعْ إلى الَكلمات وِصْل َبْين الَمْجموعَتْين َكما في الِمثال.

ِاْسَتِمْعْ إلى الُجَمل، ثُّم أِعْدها، واْكُتْبها في دفترك.    

ِكتابكاِتبشاِعرِروايةِحكايةِقّصة

ُشَعَراءُكتَّابِقَصصُكُتبِرواياتِحكايات

 1   ُجْبران َخليل ُجْبران هو شاِعر لُْبناِنّي َشهير.

 2   َمْحمود َدْرويش هو شاِعر ِفِلْسطيِنّي َشهير.

 3   أَمين َمْعلوف هو ِرواِئّي لُْبناِنّي َشهير.

 4   ِنزار َقّباِني شاِعر سوِرّي َشهير. 
أَمين َمْعلوف

نِزار َقّبانِي

َمْحمود دَْرويش

ُجْبران َخليل ُجْبران

15

16
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َعراء الَمْشهورين في ِفِلْسطين. *   .......................................... شاِعر ِمن الشُّ

َعراء الَمْشهورين في سوِريا. 1   .......................................... شاِعر ِمن الشُّ

َعراء الَمْشهورين في لُْبنان. 2   .......................................... شاِعر ِمن الشُّ

َواِئّيين الَمْشهورين في لُْبنان. 3   .......................................... ِرواِئّي ِمن الِرّ

ِاْسَتِمْعْ إلى الُجَمل، ثُّم أْكِمل الَفراغات اآلتية َكما في الِمثال.    6

َمْحمود َدْرويش

17
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ــه 7 ــا مناســًبا لــه، واْكُتْب ــْب ِعْنواًن ــَرْأه واْكُت ــّم اْق ــَتِمْعْ إلــى الحــوار، ثُ ِاْس
ــِرك. فــي َدْفَت

: َسنُِعدُّ َمَجلَّة أََدِبّية في نادي الثَّقافة والَفّن، نوري 
           وماذا َنَضُع في ُمْحَتِويات الَمَجّلة يا أَْصِدقائي؟

: ِمن الُمْمِكن أن َتكون فيها ِقَصص َقصيرة، وأْشعار       َكْنعان  
                َجميلة.

: وأَْيًضا نُْكتة ِمن ُجحا.     َكمال  
: وِحكاية ِمن ِحكايات أَْلف َلْيلة وَلْيلة. كوْرآي  
وايات وُكّتاِبها. ُف فيها َبْعض الّرِ : ونَُعِرّ باريش 

ا يا أَْصِدقائي. : َسَتكون هذه الَمَجّلة َجميلة ِجدًّ نوري   

.....................................18
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أَِجْب َعن األَْسِئلة َحَسب الِحوار.8

 1    ماذا َسَيْفَعُل الطُّاّلب في نادي الثَّقافة والَفّن؟

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

 2    ماذا َيْقَتِرُح َكمال ِللَمَجّلة؟

. ..........................................................................................................................  
 3    ماذا َيْقَتِرُح باريش ِللَمَجّلة؟

. ..........................................................................................................................  
 4    ماذا قال نوري في ِنهاية الِحوار؟

. ..........................................................................................................................  
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9

10

ِاْسَتِمْعْ إلى النَّّص، ثُّم اْقَرْأُه.

ّف. ْقها في الصَّ ِاْقرأ النُّْكة اآلتية، ثُّم َطّبِ

ُجحا هو َشْخِصّية ُفكاِهّية وهو َمْشهور ِبَذكاِئه.     

يُْعَرُف ُجحا ِباألَْسماء الُمْخَتِلفة في الثَّقافات      

الُمْخَتِلفة. َمَثاًل في األََدب التُّْرِكّي 

هو َنْصر الّدين خوجة،

وفي األدب اإليراني ُماّل َنْصر الّدين. 

ُجحا

  َلْو َلْم َيُكْن َمْبسوًطا ِمنّا،

 َفَهْل َيُمرُّ َعَلْينا َقْبَل َعَشرة 

أَيّام في ُكّل َسنة.

يا ُجحا! َنْحن َمْبسوطون

 ِمن َشْهر َرَمضان. 

هل َشْهر َرَمضان َمْبسوط ِمنّا؟ 

19
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11

12

ّف. ْث َعن األَُدباء ِباْخِتصار َمع أَْصِدقاِئك في الصَّ َتَحدَّ

ِاْسَتِمْعْ إلى النَّّص، ثُّم اْقَرْأُه.

  ِحكايات أَْلف َلْيلة َوَلْيلة ِكتاب َمْشهور. 

عة ِمن الَحضارات الَعَرِبّية   وفيه ِحكايات ُمَتَنِوّ

  والِهْنِديّة والفاِرِسّية.  

  وفيه ِقّصة ِسْنِدباد الَبّحار وِسْنِدباد الَحّمال 

  وِقّصة َعِلّي بابا واللُّصوص األَْرَبعين وِقّصة َعالء الّدين.     

  وُمَؤلِّف هذا الِكتاب َغْير َمْعروف.

ِحكايات أَْلف َلْيلة َوَلْيلة  

ْرصوي
َ
د عاِكف أ ُمَحمَّ

ُعَمر  َسْيف  الّدين

20
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ِاْســَتِمْعْ إلــى َمْقَطــع ِمــن ِقّصــة َعِلــّي بابــا واللُّصــوص األَْرَبعيــن، 13
ثـُـّم اْقَرْأهــا، واْكُتْبهــا فــي َدْفَتــِرك.

َيــْوم ِمــن األَيـّـام، كان َعِلــّي بابــا فــي الغابــة. وَســِمَع َصــْوت الُخيــول، 
َوَرأَى أَْرَبعيــن فاِرًســا َيْقَتِربــون فاْخَتَبــأَ َفــْوًرا. وَوَقفــوا أَمــام َصْخــرة 
َكبيــرة، وصــاح قاِئُدُهــم: »ِاْفَتــْح يــا ِسْمِســم!« َظَهــَر َفْجــأَة في الَكْهف 
بــاب كبيــر. وَدَخلــوا إلــى الَكْهــف، واْنَغَلــَق البــاب َخْلَفُهــم واْنَدَهَش 

َعِلــّي بابــا. 
جال الَكَهف،  وَبْعــد َفْتــَرة َقصيــرة، ُفِتــَح البــاب َمــّرة أُْخرى، غــاَدر الّرِ

َر الَكِلمات:  ْخرة وَكــرَّ واْقَتــَرَب َعِلــّي بابــا ِمن الصَّ
»ِاْفَتْح يا ِسْمِسم!« َواْنَفَتَح الباب، َفَدَخَل الَكْهف. وصاَح: »يا إَلهي«...
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 َمكان
الِقّصة

 َزَمن
الِقّصة

 َشْخِصّيات
الِقّصة

  َمْوضوع
الِقّصة

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

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

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

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

أَْكِمل الَفراغات في الَجْدَول اآلتي َحَسب التَّْمرين الّسابق.14
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أَْكِمل الِقّصة الَّتي َتْسَمُعها ُمْسَتعيًنا ِبالقاِئمة اآلتية، ثُّم اْقَرْأها.  15

ثُّم َفَرَك الِمْصباح، ...................................... وقال: » ................................................،

 َمْن َيْحِمُل هذا الِمْصباح.« كان الّساِحر .......................................... وَطَلَب ِمن 

الجِنّي .................................................................. إلى إْفريِقيا.........................................

ِبَصْوت ُمْرَتِفع:».......................................... وَسْوف َتِجُد ما أََمْرَتني ِبها«.

 1-َفَظَهَر الِجّنِي،صص......

َك.... َنيْ َعيْ
6- أَْغِمْق 

2- أنا في ِخْدمة....

 4- ... أَْن َيْنُقل َقْصر َعالء الّدين.....

  5- َفصاح الِجّني........:

3-....َسعيًدا ِللغاية،
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اُْكُتْب أَْسماء الُكتَّاب َتْحت الُكُتب اآلتية َكما في الِمثال.1

د عاِكف أَْرصوي ُمَحمَّ

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

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

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

التَّْدريبات

الَوْحدة 1
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 ِاْسَتِمْعْ إلى الِعبارات، ثُّم أِعْدها.1

ْرس الثّاني: في َمْعَرض الكتاب  الدَّ

َمْعَرض الكتاب
ِروايات األَْطفال
 الُكُتب الِعْلِمّية

 ُكُتب الُمغاَمرات
يِنّية  الُكُتب الّدِ

وايات الّتاريِخّية  الّرِ
وايات البوليِسّية الّرِ
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2

3

ِاْسَتِمْعْ إلى الُجَمل، ثُّم أِعْدها.

ِاْسَتِمْعْ إلى الُجَمل، وأَِعْدها، ثُّم ِصْل َبْين الَمْجموعات.

أُِحبُّ الُكُتب الّديِنّية. 

واية الّتاريِخّية. أُِحبُّ الّرِ

َقَرْأُت ِرواية بوليِسّية.

    َيْقَرأُ أَْحَمد ِحكايات أَْلف َلْيلة وَلْيلة. 
َهّيا َنْذَهب إلى َمْعَرض الِكتاب.

ِاْشَتَرْيُت ُكُتب الُمغاَمرات. 
أَّي َنْوٍع ِمن الُكُتب تُِحبُّ يا أَْحَمد؟

ثُّم َقَرْأتُها.

والبوليِسّية.

َقْبَل النَّْوم.

َبْعَد الظُّْهر.

1   َسَنْذَهُب إلى َمْعَرض الِكتاب

2   ِاْشَتَرْيُت ُكُتب الُمغاَمرات

3   أَْقَرأُ ِحكايات أَْلف َلْيلة وَلْيلة

وايات الّتاريِخّية 4   أُِحبُّ الّرِ

24
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ْن ُجَماًل ُمْسَتعيًنا ِبالِعبارات اآلتية، ثُّم اْكُتْبها في الَفراغات 4 َكّوِ
َكمــا في الِمثال.

واية البوليِسّية الّرِ

يِنّية الُكُتب الّدِ

كُتُب الُمغاَمرات

ِروايات األَْطفال

ّة الُكُتب الِعْلِمي
وايات الّتاريِخّية الّرِ

ِمْن َمْعرَض الِكتاب

   ِاْشَتَرْيُت الُكُتب الِعْلِمّية ِمْن َمْعَرض الِكتاب.	 
. ..............................................................................................................................  1
. ..............................................................................................................................  2
. ..............................................................................................................................  3
. ..............................................................................................................................  4
. ..............................................................................................................................  5
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ف.5 ْقها في الصَّ ِاْقَرْأ األَْسِئَلة َواألَْجِوَبة، ثُّمّ َطّبِ

؟    أَّي َنْوٍع ِمن الُكُتب تُِحبُّ

  أُِحبُّ الُكُتب الِعْلِمّية.

؟    أَّي َنْوٍع ِمن الُكُتب تُِحبُّ

  أُِحبُّ ُكُتب الُمغاَمرات.
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وايات    أُِحبُّ الّرِ

الّتاريِخّية.
   أَّي َنْوع ِمن 

؟ وايات تُِحبُّ الّرِ

   أَّي َنْوع ِمن 

؟ الُكُتب تُِحبُّ

أَّي َنْوع ِمن

وايات تُِحبيَن؟  الّرِ

  أُِحبُّ الُكُتب  

الّديِنّية.

وايات    أُِحبُّ الّرِ

البوليِسّية.
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مــوز َكمــا فــي 6 ْن ُجَمــاًل َحَســب الَجــْدَول اآلتــي ُمْســَتعيًنا ِبالرُّ َكــّوِ
الِمثاَلْين.

د يُِحبُّ الُكُتب الِعْلِمّية.	  ُمَحمَّ
د ال يُِحبُّ ُكُتب الُمغاَمرات. 	  ُمَحمَّ

. ..............................................................................................................................  1

. ..............................................................................................................................  2

. ..............................................................................................................................  3

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

. ..............................................................................................................................  5

. ..............................................................................................................................  6

 الُكُتب
الِعْلِمّية

 ُكُتب
الُمغاَمرات

 الُكُتب
الّديِنّية

 الُكُتب
الِعْلِمّية

وايات  الّرِ
البوليِسّية

وايات  الّرِ
الّتاريِخّية

 ِروايات
األَْطفال

وايات  الّرِ
البوليِسّية

د َلْيلىَعِلّيفاِطَمةُمَحمَّ

  ِرواية تاريِخّية/ الَحديقة/ أَْوراق األَْشجار/ الَكْلب/ َمْعَرض الِكتاب 
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  َتْقَرأُ ...................................... في الَحديقة.                                                                        

َور ُمْسَتعيًنا ِبالقاِئمة اآلِتية َكما في الِمثال.7 أَْكِمل الُجَمل َحَسب الصُّ

  ِرواية تاريِخّية/ الَحديقة/ أَْوراق األَْشجار/ الَكْلب/ َمْعَرض الِكتاب 

َيْنَبُح ...................................... .    َتْسُقُط ...................................... .                                    

الطّاِلبات في  ...................................... .                                                                        

َتْمشي أَْبرو وَلْيلى في  ................................ .                                                                        

 أَْوراق األَْشجار
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8

9

ِاْسَتِمْعْ إلى الِحوار، وأِعْده، ثُّم اْقَرْأه، واْكُتْبه في َدْفَتِرك.

أِجْب َعن األَْسِئلة اآلِتية َحَسب الِحوار.

: َغًدا، عيد ميالد أَْحَمد، وأُريُد أَْن أَْشَتِري َله َهِدية َجميلة. سامي 
: ما َرْأيَُك أن َنْشَتري َله ِكتاًبا؟ َسَتكون َهِدية َجميلة. َعِلّي  

: ِفْكرة راِئعة، أَْحَمد يُِحبُّ الِقراءة. سامي 
: إَذْن، َهّيا َنْذَهب إلى َمْعَرض الِكتاب. َرَجب 

                )َبْعد ِنْصف ساعة(
: أَّي َنْوٍع ِمن الُكُتب يُِحبُّ أَْحَمد؟ َعِلّي  

وايات الّتاريِخّية. :  هو يُِحبُّ الّرِ سامي 
الم« ُمناِسبة َله. : إَذْن، ِرواية »الَحْرب والسَّ َرَجب 

: َنَعم، هذا ِاْخِتيار َجّيِد.  َعِلّي  

  في َمْعَرض الِكتاب

1   ما َمْوضوع الِحوار؟
. .............................................................................................................................         

2   َمتى عيد ميالد أَْحَمد؟
. .............................................................................................................................         

3   أَّي َنْوع ِمن الُكُتب يُِحبُّ أَْحَمد؟
. .............................................................................................................................         

واية؟ 4   ما هو اْسم الِرّ
. .............................................................................................................................         
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ْقها 10 »مــاذا تقــول لصديقــك فــي هــذه الَمواِقــف اآلِتية؟« ِاْقَرأهــا، َوَطّبِ
ّف. فــي الصَّ

الَيْوم عيد ميالد 

َصديِقك، وماذا 

َتقوُل َله؟

 َصديُقَك َمريض،  

وماذا َتقوُل َله؟

َصديَقُتِك َتقوُل 

َلِك: َكْيف األُمور؟

وماذا َتقوليَن َلها؟

أَقوُل َله:

 ُكّل عام وأَْنَت 

ِبَخْير.

أَقوُل َله:

 َسالَمُتَك.

أَقوُل َلها:
 ُكّل َشْيٍء َعلى 

ما يُرام.
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2   َوَضْعها في كيس َصغير. 

ــْز لُْعبــة َحَســب التَّْعليمــات اآلتيــة، ثـُـّم اْلَعــْب هــذه اللُّْعبــة َمــع 11 َجّهِ
ــّف. أَْصِدقاِئــك فــي الصَّ

َصديُقَك َيقوُل َلَك: َكْيف األُمور؟ وماذا َتقوُل َله؟

الَيْوم عيد ميالد َصديِقَك، وماذا َتقوُل َله؟

 َصديُقَك َمريض، وماذا َتقوُل َله؟ 

؟  أَّي نَْوع ِمن الُكتُب تُِحبُّ

مَْن كَتََب نَشيد ااِلْسِتْقالل؟

؟ وايات تُِحبُّ    أَّي َنْوع ِمن الّرِ

1  اُْكُتب األَْسِئَلة اآلِتية في األَْوراق. 

3   ثُّم اْسَحْب َوَرقة ِمن الكيس، واْسأَْل َصديَقَك. 

4  َمْن َيْعِرْف أَْكَثر األَْجِوبة، َفهو الفاِئز.
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أَْكِمل الَفراغات ُمْسَتعيًنا ِبالقاِئمة اآلِتية َكما في الِمثال.12

أَْين/ إلى أَْيَن/  ماذا/ لماذا/ َكْيف/ متى/ مع َمن 

1   ................... عيد ميالِدك؟                   
     عيد ميالدي َبْعد َثالثة أَيّام.

2   ................... األُمور؟                         
     ُكّل َشْيء َعلى ما يُرام.

3   ................... َسَيْذَهُب أَْحَمد إلى َمْعَرض الِكتاب؟   
      أِلَنَّه َسَيْشَتري َهدية ِلَكمال.

4   ................... َيْفَعُل سامي؟      
     َيْقَرأُ ِرواية بوليِسّية.

5   ................... أَْنَت ذاِهب يا أْحَمد؟    
     أنا ذاِهب إلى َمْعَرض الِكتاب.

ْندوق؟            6   ................... الصُّ
ْندوق في َزاِوية الُغْرفة.      الصُّ

7   ................... َسَتْذَهُب إلى َمْعَرض الِكتاب يا أَْحَمد؟
د.      َسأَْذَهُب إلى َمْعَرض الِكتاب َمع َصديقي ُمَحمَّ

متى
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ِاْقَرأ األَْسِئلة ثُّم أَِجْب َعْنها في الَفراغات اآلِتية1

 الَيْوم عيد ميالد 

أَبيَك، 

وماذا َتقول َله؟

ك َمريض،    َعمُّ

وماذا َتقول َله؟

خاَلُتِك َتقول لِك: 

َكْيف األُمور؟

وماذا َتقولين َلها؟

أَقوُل َلُه:

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

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

أَقوُل َلُه:

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

أَقوُل َلها:
...............................

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

التَّْدريبات
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ْز ِإْعالًنا ِلَمْعَرض الِكتاب َكما في الِمثال.2 َجّهِ

إسطنبول  معرض 
للكتاب الخامس 

التّاريخ: ِمن ١ إىل ١٥ نيسان ٢٠١٩

املَكان: قاعة ُمْؤَ�َرات الَخليج

خول مجا� ْعوة عاّمة لِلَْجميع والدُّ الدَّ

َمواعيد الزِّيارة: من الّساعة ١٠صباًحا حتى الّساعة ١٠مساًء

نَتََرشَُّف ِبُحُضورِكُم

اِكَْتِشْف عالًَ� جديًدا

كُتُب ثَقاِفيّة
كُتُب ِعلِْميّة

كُتُب تَْعليِميّة
كُتُب ديِنيّة

١٥
 نيسان

٢٠١٩

التَّْدريبات
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ِاْسَتِمْعْ إلى الِعبارات، ثُّم أِعْدها.1
َّْذهيب  َفّن الت

كِيّ رْ ف التُّ
َفّن الَخَز

َفّن األَْبرو

َِبّي الَخّط الَعر

ة ِويّ
َد اليَ

َْعمال 
األ

ْرس الثّاِلث:  األَْعمال الَيَدِويّة الدَّ

27
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ِاْسَتِمْعْ إلى الُجَمل، ثُّم أَِعْدها.2

  األَْعمال 
الَيَدِويّة 
َجميلة.

  الَخّط الَعَرِبّي 
ْسبة لي. َسْهل ِبالنِّ

  َفّن األَْبرو 
ُمْمِتع.

َفّن التَّْذهيب 
َظريف.

َفّن الَخَزف التُّْرِكّي
ُمْمِتع.

28
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ِاْسَتِمْعْ إلى الَفَقرات اآلتية، ثُّم أَِعْدها.3

َفّن الَخّط الَعَرِبّي
َفّن الَخّط الَعَرِبّي هو أََحد الُفنون اإِلْسالِمّية، 

الَخّط الَعَرِبّي هو َطريقة ِكتابة األَْحُرف الَعَرِبّية.

َفّن الَخَزف التُّْرِكّي
هو َفّن ِمن الُفنون التُّْرِكّية التَّْقليِديّة. وَيعوُد 

ْلجوِقّي. تاريخ الَخَزف التُّْرِكّي إلى الَعْهد السَّ

َفـّن التَّْذهيب
سوم  َفّن التَّْذهيب هو َتْزيين الَمْخطوطات ِبالرُّ

َهب.  نة بالذَّ الُمَلوَّ

َفّن األبرو
َفّن األَْبرو هو َفّن ِمن الُفنون التُّْرِكّية التَّْقليِديّة.

ْسم َعلى الماء أَْيًضا. ویَُسّمى َفّن الرَّ
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ِاْســَتِمْعْ إلــى الِعبــارات اآلِتيــة، وأَِعْدهــا، ثـُـّم أَِجــْب َعــن األَْســِئلة 4
ــَور َكمــا فــي الِمثــال. َحَســب الصُّ

ْذهيبَخطّاطة نة التَّ
َفّنا

روَفنّانة الَخَزف التُّْرِكّي َفّنان األَبْ

 *   َمْن هي؟ 
     هي َخطّاطة.

3   َمْن هو؟ 

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

1   َمْن هي؟

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

2   َمْن هي؟ 

. ....................................................         
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َور واألرقام َكما في الِمثال.5 أَِجْب َعن األَْسِئلة اآلِتية َحَسب الصُّ

     أَّي َدْورة َتْختاُر َسليمة ِمن األَْعمال الَيَدِويّة؟  

      َتْختار َدْورة األَْبرو. 

1  أَّي َدْورة َتْختار ُرِقّية ِمن األَْعمال الَيَدِويّة؟  

 . ..........................................................................................................................       
2  أَّي َدْورة َتْختار فاِطمة ِمن األَْعمال الَيَدِويّة؟  

 . ........................................................................................................................       
3  أَّي َدْورة َتْختار بُْشرى ِمن األَْعمال الَيَدِويّة؟  

 . ..........................................................................................................................       
4   أَّي َدْورة َيْختار سامي ِمن األَْعمال الَيَدِويّة؟  

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

1
3 2

4
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ِاْسَتِمْعْ إلى الِحوار، وأِعْده، ثُّم اْقَرْأه.6

: يا طاُّلب، َسَنْفَتُح َدْورات األَْعمال الَيَدِويّة في  سة   الُمَدّرِ

                     َمْدَرَسِتنا، وأَّي َدْورات تُريدون؟

: أنا أُريُد َدْورة الَخّط.  َعِلّي       

: ِلماذا تُريُد َدْورة الَخّط يا َعِلّي؟ سة   الُمَدّرِ

: أِلَنَُّه َفّن َجميل وهو ِمن الُفنون اإِلْسالِمّية.  َعِلّي       

ا. وأَْنِت  : َطْبًعا، وفي َنْفس الَوْقت هو َظريف ِجدًّ سة   الُمَدّرِ

                      يا فاِطمة؟      

: أنا أُريُد َدْورة َفـّن األَْبرو. فاِطمة      

: ِلماذا تُريديَن َدْورة األَْبرو يا فاِطمة؟ سة   الُمَدّرِ

: أِلَنَّها َفّن ِمن الُفنون التُّْرِكّية التَّْقليِديّة.  فاِطمة     

: ِاْخِتيار َجّيِد، وهو َفّن ُمْمِتع ِجّدا.  سة     الُمَدّرِ

َدْورات األَْعمال الَيَدِويّة

31

الَوْحدة 2

الَوْحدة 2 75
75



7

8

أَِجْب َعن األَْسِئلة اآلتية َحَسب الِحوار.

ِصْل َبْيَن الَكِلمات اآلِتية، ثُّم اْكُتْبها في الَفراغات َكما في الِمثال.

أَّي َدْورة يُريد َعِلّي في الَمْدَرسة؟  1
 . ..........................................................................................................................       

هل الَخّط الَعَرِبّي َجميل؟  2
 . ..........................................................................................................................       

أَّي َدْورة تُريُد فاِطمة؟  3
 . ..........................................................................................................................       

َهل َفّن األَْبرو ِمن الُفنون التُّْرِكّية التَّْقليِديّة؟  4
 . ..........................................................................................................................      

ّيارة  1  السَّ
2  الَخّط

3  األَْعمال
4  الَبْيت 

وايات  5  الّرِ
6  َفّن

7  َفنّان

الواِسع
الّتاريِخّية
الَعَرِبّي
الَخَزف التُّْرِكي
األَْبرو 
الَيَدِويّة 
ريعة السَّ

ريعة َخطيرة. ّيارة السَّ 1  السَّ
2 .............................................. َظريف.
3 .............................................. ُمْمِتعة.
4 .............................................. َبعيد.

5 .............................................. ُمفيدة.
6 .............................................. َسْهل.
7 .............................................. ماِهر.
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ِاْسَتِمْعْ إلى الُجْمَلَتْين، ثُّم أِعْدُهما، واْكُتْبُهما في الَفراغات.9

ل. الَعَمل َخْير ِمن التََّسوُّ
. ...............................................

َمن ال َيْعَمل ال يُْنِتج.
. ...............................................
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1

1

2

3

4

ِاتَِّبع الُحروف، ثُّم ِجد الُجَمل في اللُّْغز، واْكُتْبها في الَفراغات 
اآلِتية.

......................... األبرو..................................................

......................... العربي..................................................

......................... ......................... فن.........................

......................... ......................... سهل..................................................
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أَْكِمل الُجَمل اآلِتية ُمْسَتعيًنا ِبالِعبارات في القاِئمة َكما في الِمثال.2

ْسم َعلى الماء. *   ............................................... ویَُسّمى أَْيًضا َفّن الرَّ

1   ............................................... هو َفّن ِمن الُفنون التُّْرِكّية التَّْقليِديّة.

2   ............................................... هو َطريقة ِكتابة األَْحُرف الَعَرِبّية.

َهب. نة بالذَّ سوم الُمَلوَّ 3   ............................................... هو َتْزيين الَمْخطوطات ِبالرُّ

 2   أُريُد االْشِتراك في َدْورة .............................. .

3   أُريُد االْشِتراك في َدْورة .............................. .

 4   أُريُد االْشِتراك في َدْورة .............................. .

 الَخّط الَعَرِبّي
َفّن التَّْذهيب

َفّن الَخَزف التُّْرِكّي  فَّن اأَلبْرو

َور َكما في الِمثال.3 أَْكِمل الُجَمل اآلتية ُمْسَتعيًنا ِبالصُّ

َفّن األَْبرو

1 1   أُريُد االْشِتراك في َدْورة .............................. . الَخّط الَعَرِبّي

2

3

4

التَّْدريبات
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ِقَيمي
داقة : الصَّ ل  ْرس األوَّ الدَّ
: التَّعاُون ْرس الثَّاني  الدَّ
: األَْعياد ْرس الثّاِلث  الدَّ

3الَوْحدة الّثالِثة
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ِاْسَتِمْعْ إلى الِعبارات اآلِتية، وأَِعْدها ثُّم اْكُتْبها في َدْفَتِرك. 1

ديق  الصَّ
داقة  الصَّ

اإلْحساس
داقة َبْرناَمج الصَّ

الَمَوّدة
ديق األَصيل الصَّ

داقة ل: الصَّ ْرس األَوَّ الدَّ
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ِاْسَتِمْع إلى الُجَمل اآلِتية، وأَِعْدها، ثُّم اْكُتْبها في َدْفَتِرك. 2

ديق َوَطن َصغير. الصَّ

ديق ِنْعمة َعظيمة. الصَّ

ديق األَصيل ال يُْؤذي َصديَقه. الصَّ

داقة َعْقل واِحد في َجَسَدْين. الصَّ

داقة األَصيلة. توَجد الَمَوّدة والَمَحّبة في الصَّ
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اْسَتِمْع ِإلى الِحوار اآلتي، واْقَرأه، ثُّم اْكُتْبه في َدْفَتِرك.3

أَْهــًل وَســْهًل ُمْســَتِمعيَنا الِكــرام.  َصبــاح الَخْيــر مــن األُْرُدن. 
إلــى  النّــاس  ُكّل  َيْحتــاج  هــل  داقــة«.  »الصَّ َمْوضوُعنــا  الَيــْوم 
داقــة؟ َكْيــف َنكــون أَْصِدقــاء نُِحــّب َبْعَضنــا الَبْعــض؟ َضْيُفنــا  الصَّ
ْرقــاء. أَْهــًل وَســْهًل يــا  الَيــوم عاِئشــة، هــي طاِلبــة فــي جاِمعــة الزَّ

عاِئشــة.
أَْهًل بكم.

داقة؟  مــا أَْجَمــل أن أَراِك َبْيَننــا يــا عاِئشــة! مــاذا َســَتقولين َعن الصَّ
تفضلي ِمــن َفْضِلك.

داقــة  أنــا أَْيًضــا فــي َنْفــس اإِلْحســاس، وَســعيدة ِجــّدا. إّن الصَّ
ا. ألَنّهــا طاقــة ال يُْمِكــن ِلْلِْنســان الَعْيــش  َمْوضــوع ُمِهــّم ِجــدًّ
داقــة َيْعنــي أّن  ــبب ُكّلنــا َنْحتــاج إلــى الصَّ ِبدوِنهــا، وِلهــذا السَّ

داقــة هــي َكَعْقــل واِحــد فــي َجَســَدْين. الصَّ
)َبعد اإلْعلنات َسَيْسَتِمّر الَبْرناَمج(

الُمذيع  :

عاِئشة   :
الُمذيع  :

  
عاِئشة   :
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ِاْسَتِمْعْ إلى األَْسِئلة، ثُمَّ أَِجب َعْنها َحَسب  الِحوار.4

1  أَْين َيدور هذا الِحوار؟
. ...................................................................................................................................       

2  متى َيْبَدأ هذا الَبْرناَمج؟ 
. ...................................................................................................................................       

3  َبْين َمْن َيدور هذا الِحوار؟
. ...................................................................................................................................       

4  ما َمْوضوع الَبْرناَمج؟
. ...................................................................................................................................       
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ِاْسَتِمْع ِإلى الِحوار اآلتي، وأَِعْده، ثُّم اْكُتْبه في َدْفَتِرك.5

داقة في اإِلذاعة َبْرناَمج الصَّ
)الُجْزُء الثّاني(

لي! ديق األَصيل وما َرأْيُِك في هذا الَمْوضوع؟ َتَفضَّ َمْن هو الصَّ
ديــق األَصيــل ِنْعمــة َعظيمــة َلــن َيْشــُعر ِبهــا ِإاّل َمــن َيْمِلُكهــا.  الصَّ

ديــق َوَطــن َصغيــر.  َيْعنــي أّن الصَّ
ياَلهــا مــن َكِلمــات َجميلــة. ُشــْكًرا َجزيــًل ِلُوجــوِدك َمَعنــا. ِإلــى 

الِّلقــاء َوَنْلَتقــي فــي أَْقــَرب َوْقــت ُمْمِكــن.
. ، في أَمان اللّٰ َطْبًعا، إْن شاء اللّٰ

الُمذيع  :
عاِئشة   :

الُمذيع  :

عاِئشة   :
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واْســأَْل 6 الّســاِبَقْين،  ِبالِحواَرْيــن  ُمْســَتعيًنا  داقــة  الصَّ َعــن  أَْســِئلة  ْن  َكــّوِ
أَْصِدقاءك، هذه األَْســِئلة ثُّم اْســَتِمع إلى أَْجِوَبِتهم، واْكُتْبها في الَفراغات 

اآلِتيــة َكمــا فــي الِمثــال. 

ديق األَصيل؟ َمْن هو الصَّ  •
ديق األَصيل ِنْعمة َعظيمة َلن َيْشُعر ِبها ِإاّل َمن َيْمِلُكها.        الصَّ

.....................................................................................................؟  1
. ....................................................................................................       

.....................................................................................................؟  2
. ....................................................................................................       

.....................................................................................................؟  3
. ....................................................................................................       

.....................................................................................................؟  4
. ....................................................................................................       

.....................................................................................................؟  5
. ....................................................................................................       

ديق األَصيل  الصَّ

نِْعمة َعظيمة لَن 

يَْشُعر ِبها إِّل َمن 

َيْلُِكها.
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ــريف، وأَِعْدُهمــا ثُــّم 7 ِاْســَتِمْعْ إلــى اآليــة الَكريمــة والَحديــث الشَّ
اْكُتْبهمــا فــي َدْفَتــِرك.

ُء َيْوَمِئٍذ َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ ِإالَّ اْلُمتَِّقيَن ﴾  ﴿ األَِخلَّ
)الُزْخُرف: 67(

ــر  ــه، وَخْي ــم ِلصاِحب ــد اللّٰ َخْيُرُه ــر األَْصحــاب ِعْن ﴿َخْي
ــْم ِلجــاِره﴾ ــد اللّٰ َخْيُرُه ــران ِعْن الجي

 )َصحيح الّتِْرِمذي، حديث: 1586(
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داقــة مــع أَْصِدقاِئــك 8 ُقــْم ِبَتْمثيِلّيــة َبْرناَمــج فــي اإِلذاعــة َعــن الصَّ
ــف ُمْســَتعيًنا ِبالتَّماريــن الّســاِبقة. فــي الصَّ
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ْعر اآلتي، ثُّم اْكُتْبه في َدْفَتِرك.1 ِاْقَرأ الّشِ

َنْحكي َمًعا
وَنْدُرُس اآلداب والُفنُون

َمًعا، َمًعا... َنكون
مًعا َغًدا... َنكون. 

ِلَنتَِّفْق
ِإنّا مًعا َلْن َنْفَتِرق
ِباْلُحّب والَمَرْح

ْحِك والَفَرْح َوالّضِ
َنْمشي َمًعا

إلى َصديقي
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89
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داقة ُمْسَتعيًنا ِبالتَّمارين الّساِبقة. 2 ا َقصيًرا َعن الصَّ اُْكُتْب َنصًّ

أنا أُِحّب َصديقي َكثيًرا ِلذلك أَْلَعب 
َمَعه داِئًما. ............................................................
...................................................................................

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

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

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

..................................................................................
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ِاْسَتِمْعْ إلى الِعبارات اآلِتية، وأَِعْدها، ثُّم اْكُتْبها في َدْفَتِرك.1

الُمساَعدة
التَّعاُون

جاء   الرَّ
الُمساَمحة

ْكر الشُّ

ْرس الثَّاني: التَّعاُون الدَّ
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ِاْسَتِمْعْ إلى الُجَمل اآلِتية، وأَِعْدها، ثُّم اْكُتْبها في َدْفَتِرك. 2

يُعاِونُه َبْعُض ِرجال. 

أنا أُِحّب الُمساَعدة َكثيًرا.

ُجل ِإَلْيه َوَشَكره. قام الرَّ

نحن ِبالتَّعاون َنكون َجَسًدا واِحًدا.

أَْرجو ِمْنك يا اْستاذي، 
هل تُساِعُدني؟

هل تُساِعُدني؟

ُجل. أَتى ِطْفل ِلُيساِعد الرَّ
40
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ِاْسَتِمْعْ إلى األُْغِنية، وأَِعْدها ثُّم اْكُتْبها في َدْفَتِرك.3

         التَّعاُون

َتْنُشر ِظًل تُْعطي َثَمرة أَْقَبَل َرُجل َيْزَرع َشَجرة        

ُجل ِإَلْيه َوَشَكَره قام الرَّ َفأَتى ِطْفل ِلُيساِعَده          

َيْعَمل فيها َلْيل َنهاًرا َوُهنا َرُجل َيْبني داًرا          

َوَلها َيْبنون األَْسوار َويُعاِونُه َبْعُض ِرجاٍل          

َزَرعوها أَْزهاًرا َعِطرة َجَعلوا فيها ِبْركة ماء          

                                مريم يوسف فرج
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أَِجْب َعن األَْسِئلة َحَسب  األُْغِنية.4

ْفل؟ 1   ِلماذا أَتى الطِّ
. ....................................................................................         

ُجل؟ 2   ماذا َيْبني الرَّ
. ....................................................................................        

ُجل؟ 3   َمتى َيْعَمل الرَّ
. ....................................................................................        

ُجل؟ 4   َمْن يُعاِون الرَّ
. ....................................................................................        

حاِولوا أَْن تُغَنّوا األُْغِنية الّساِبقة ِبَشْكل َجيِّد.
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2

4

3

1

ل وَبْعَده الَفريق الثّاني ولُيَغّن الَفريق األَوَّ

حاِولوا أَْن تُغَنّوا األُْغِنية الّساِبقة ِبَشْكل َجيِّد.

نوا َفريَقْين َمع أَْصِدقائِكم. ُثّم َكّوِ

ي َغّنى ِبَشْكل أَْجَمل. نوا الَفريق الفاِئز الّذِ وأَخيًرا َعّيِ

ُقْم ِبُمساَبقة َحَسب التَّْعليمات اآلتية.5
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ــّم 6 ــريف وأَِعْدُهمــا، ثُ ــة الَكريمــة، والَحديــث الشَّ ــَتِمْعْ إلــى اآلي ِاْس
ــِرك. اْكُتْبهمــا فــي َدْفَت

ــوا  ــِرِّ َوالتَّْقــَوى َوالَ َتَعاَونُ ــوا َعَلــى الِب ﴿ ... َتَعاَونُ
َعَلــى اإِلْثــِم َوالُعــْدَوان َواتَُّقــوا اللّٰ ِإنَّ اللّٰ َشــِديُد 

اْلِعَقــاِب ﴾  )الماِئــدة: 2(

﴿ ِإنَّ ِظلَّ الُمْؤِمن َيْوَم الِقياَمة َصَدَقُته ﴾
)ِاْبن َحْنَبل، َحديث: 16، 233(
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ــَور 7 ــن الصُّ ــّم ِصــْل َبْي ــة، وأَِعدهــا، ثُ ــارات اآلِتي ــَتِمْع إلــى الِعب ِاْس
ــال.  ــارات َكمــا فــي الِمث َوالِعب

ين ُمساَعدة الُمِسنِّ

ُمساَعدة األَْطفال

ُمساَعدة النّاِزحين

ُمساَعدة الَمْنكوبين

ُمساَعدة الَحْيوانات

2

2

3

4
5

1
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ْلزال ُمساَعد,ة ِلَمْنكوب الّزِ

إْلَعب لُْعبة َحَسب التَّْعليمات اآلتية.8

ُخذ كَُرة.

ين. أنا أُِحّب ُمساَعدة الُمِسنِّ
ْمرين الّساِبق كما في الِمثاَلْين، ُثّم اْقَرْأها. ِاْمَل الَفراغ اآلتي َحَسب التَّ

ل هذه الُجْملة ِبُجْملة أُْخرى. ِاْرم الُكَرة إلى َصديق ِلُيَبّدِ

أنا أُِحّب ُمساَعدة  

األَطْفال.

1

2

3
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......................................................

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

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

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

ُمساَعدة النّاِزحين

َور الُمناِسبة كما في الِمثال.1 اُْكُتب الِعبارات اآلِتية َتْحت الصُّ

ُمساَعدة األَْطفال

ُمساَعدة النّاِزحين

ُمساَعدة الَمْنكوبين

ُمساَعدة الَحْيوانات
ين ُمساَعدة الُمِسنِّ
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ا َقصيًرا َعن التَّعاون ُمْسَتعيًنا ِبالتَّمارين الّساِبقة. 2 اُْكُتب َنصًّ

ين داِئًما  أنا أُِحّب ُمساَعدة الُمِسنِّ
.................................................................................

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

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

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

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

...............................................................................
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1

2

ِاْسَتِمْعْ إلى الِعبارات اآلِتية، َوأَِعْدها، ثُّم اْكُتْبها في َدْفَتِرك.

ْل َمعاِنَيها، ثُّم اْكُتْبها في َدْفَتِرك. ِاْقَرأ الُجَمل اآلِتية، وَتأَمَّ

أنا أُِحّب األَْعياد َكثيًرا. 

الَيْوم َسَنَتَعلَّم األَْعياَد.

في األَيّام القاِدمة َسَنْحَتِفل ِبعيد األَْضحى.

ُكّل عام َوأَْنُتم ِبَخْير ِبُمناَسبة عيد الِفْطر الُمباَرك.

األَْعياد الَوَطِنّية 
ْفل  يادة الَوَطِنّية َوعيد الطِّ عيد الّسِ

ياضة  باب والّرِ ِذْكرى أتاتورك وعيد الشَّ
عيد النَّْصر

عيد الُجْمهوِريّة

يِنّية األَْعياد الّدِ

عيد الِفْطر

عيد األَْضحى

ْرس الثّاِلث: األَْعياد الدَّ
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ْث َعْنه مع أَْصِدقاِئك. 3 اْسَتِمْع ِإلى النَّّص اآلتي، وأَِعْده، ثُّم َتَحدَّ

ْلفاز َعن األَْعياد َبْرناَمج األَْطفال في الّتِ
اء. الَيْوم َسَنَتَعلَُّم األَْعياد في تُْرِكيا. َمْرَحًبا أَْصِدقائي األَِعزَّ

ــعادة َوالَفــَرح. وأنــا أَظـُـّن ال يوَجــد  أنــا أُِحــّب األَْعيــاد َكثيــًرا، أِلَنَّهــا أَيـّـام السَّ
أَْحَلــى ِمــن َيــْوم العيــد. مــا َرْأيُُكــم ِلَنَتَعلَّــم أَْعياَدنــا اآلن؟ ِإَذن َهّيــا ِبنــا ِلَنَتَعلَّــم. 

أَْعياُدنــا َتْنَقِســم إلــى ِقْســَمْين. أََحُدهمــا أَْعيــاد َوَطِنّيــة واآلَخــر أَْعيــاد ديِنّيــة.  

َمرَْحبًا أَْصِدقايئ األَِعزَّاء.

45
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أَِجْب َعن األَْسِئلة َحَسب  النَّّص.4

1   ما هو َمْوضوع الَبْرناَمج ؟
. ...................................................................................................................................         

2   ما هي األَْعياد الَوَطِنّية ؟
. ...................................................................................................................................         

3   ما هي األَْعياد الّديِنّية ؟
. ...................................................................................................................................         

4   َمتى َسَنْحَتِفل ِبعيد األَْضحى َحَسب النَّّص؟
. ...................................................................................................................................        

ِإّن األَْعياد الَوَطِنّية هي:
ْفل يادة الَوَطِنّية َوعيد الطِّ • 23 نيسان/ ِاْبريل         عيد الّسِ

باب َوالّرياضة • 19 أَيّار/ مايو           ِذْكرى أَتاتورك وعيد الشَّ
• 30 أب/أَُغْسطس         عيد النَّصر

ل / اُْكتوِبر        عيد الُجْمهوِريّة • 29 ِتْشرين األَوَّ
يِنّية هي:  واألَْعياد الّدِ

• عيد الِفْطر
• عيد األَْضحى

نعــم يــا أَْصِدقائــي َســَنْحَتِفل ِبعيــد األَْضحــى فــي األَيّــام القاِدمــة. أََتَمنّــى 
قــاء فــي َبْرناَمِجنــا القــاِدم.  َلُكــم عيــًدا َســعيًدا، ُكّل عــام َوأَْنُتــم ِبَخْيــر. إلــى الّلِ
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ــّم اْكُتــب واِحــدة 5 ســالَتْين الَقصيَرَتْيــن، َوأَِعْدُهمــا، ثُ ِاْســَتِمْعْ إلــى الّرِ
ِمْنُهمــا، َوأَْرِســْلها إلــى َصديقــك.

عادة، بل  النَّجاح لَْيس ِمْفتاح السَّ

عادة هي ِمْفتاح النَّجاح. إذا  السَّ

أَْحَبْبَت ما تَْفَعلُه، َفَسَتكون ناِجًحا. 

ِعْيد َسعيد

كُّل عام وأنتم ِبَخْي ِبُناَسبة عيد 

األَْضحى املُبارك.

ِعْيد َسعيد

كُّل عام وأنتم ِبَخْي.

46
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ِاْلَعب لُْعبة َحَسب التَّْعليمات اآلتية.6

ُخْذ كَُرة.

كُّل عام وأنتم ِبَخْي 

ِبُناَسبة عيد الِفطْر

ِاْمَل الَفراغ اآلتي َحَسب األَْعياد في ُتْرِكيا َكما في الِمثاَلْين ُثّم اْقَرْأها.

ل هذه الُجْملة ِبُجْملة أُْخرى. ِاْرم الُكَرة إلى َصديق ما ِلُيَبّدِ

كُّل عام وأنتم ِبَخْي 

ِبُناَسبة عيد األَْضحى.

1

2

3

الَوْحدة 3

الَوْحدة 3 105
105



ــريف، وأَِعْدُهمــا، 7 ــة الَكريمــة، والَحديــث الشَّ ــى اآلي ــَتِمْعْ إل ِاْس
ــِرك. ــّم اْكُتْبهمــا فــي َدْفَت ثُ

ــي  ِ ِف ــَم اللَّ ــُروا اْس ــْم َوَيْذُك ــَع َلُه ــَهُدوا َمَناِف ﴿ ِلَيْش
َبِهيَمــِة  ــن  ّمِ َرَزَقُهــم  َمــا  َعَلــى  ْعُلوَمــاٍت  مَّ أَيَّــاٍم 
اأْلَْنَعــاِم َفُكُلــوا ِمْنَهــا َوأَْطِعُمــوا اْلَباِئــَس اْلَفِقيــَر﴾ 

)الحج: 28(

﴿ِإنَّ ِلُكِلّ َقْوٍم ِعيًدا َوَهَذا ِعيُدَنا﴾
)ِكَتاب َصَلِة اْلِعيَدْيِن »صحيح مسلم « رقم الحديث: 1485(
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اُْكُتْب أَْسماء األَْعياد َتْحت الّصورة الُمناَسبة َلها.1

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

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

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

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

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

......................................................................
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ا َقصيًرا َعن األَْعياد ُمْسَتعيًنا ِبالتَّمارين الّساِبقة.  اُْكُتب َنصًّ

أْعياُدنا َتْنَقِسم إلى ِقْسَمْين:...............................

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

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

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

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

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

2
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الطَّبيِعّية
: أَهمّية البيئة ل  ْرس األَوَّ الدَّ

: ُحّب الَحَيوانات ْرس الثّاني  الدَّ
: الَكواِرث الطَّبيِعّية ْرس الثّاِلث  الدَّ

َّاِبعة 4الَوْحدة الر
109109



ِاْسَتِمْعْْ إلى الِعبارات، وأَِعْدها.1

ل: أََهمّية البيئة  ْرس األَوَّ الدَّ

ث المياه َتَلوُّ

ااِلْحِتباس الَحراري

َقْطع األَْشجار

ث الَهواء  َتَلوُّ

الُصْندوق العالَِمّي ِللطَّبيعة 48
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ْوضاء الضَّ

إعادة َتْدوير النَّفايات

َغْرس األَْشجار

األَْكياس الَوَرِقّية

الَوْحدة 4
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2

3

ِاْســَتِمْعْْ إلــى الُجَمــل، وأَْكِمــل الَفراغــات مــن القاِئمــة اآلِتيــة َكمــا 
فــي الِمثــال.

اْخَتر الِعبارات اآلِتية، وَضْعها في الَمكان الُمناِسب لها َكما في الِمثال.

َقْطع األَْشجار، َغْرس األَْشجار، ااِلْحِتباس الَحراري، إعادة التَّْدوير،
ْوضاء، األَْكياس الَوَرِقّية الضَّ

ث الَهواء َكثيًرا من األْمراض. *   يَُسّبِب  َتَلوُّ
1   ............................. يَُسّبِب َتَغيُّرات في الُمناخ.

2   ِبَفْضل ............................. نْحُصل َعلى َمواد َكثيرة من جديد.
3   ............................. أَْفَضل من األَْكياس الِبالْستيِكّية.

ث الَهواء، إعادة التَّْدوير، األَْكياس الَوَرِقّية، ااِلْحِتباس الَحراري َتَلوُّ

َحّل الَمشاِكل الِبيِئّيةالَمشاِكل الِبيِئّية

.................................. ْوضاء الضَّ

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

.................................. ..................................
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أَهِمّية البيئة
: س  الُمَدّرِ

َزْيَنب   :

س  :  الُمَدّرِ

طارق  :

س   :  الُمَدّرِ

 

َسلين      :

س    : الُمَدّرِ

َدْرُسنا الَيْوم أََهِمّية البيئة. البيئة هي كّل ما يُحيُط ِبنا ِمن 

َهواء، َوماء، وأَْرض، وَحَيوانات، وَنباتات. َيِجُبُ أن 

نُحاِفظ َعلى الِبيئة. وأُريُد أَْن أَْسأََلُكم َبْعض األَْسِئلة َعْنها. 

يا َزْيَنب ماذا َتْفَعلين ِلِحماية البيئة؟

جاجات  أَْرمي الُقمامة في َسّلة النَّفايات. وَلِكنَّني أََضُع الزُّ

واألَْوراق والَبطاِريّات في َصناديق ِإعادة  التَّْدوير. 

أَْحَسْنِت، وأنَت يا طاِرق ماذا َتْفَعل؟

ُف أَْسناني وأَْغِسُل َيَدّي وَوْجهي أَْسَتْعِمُل الماء ِبِدّقة. ِعندما أَُنظِّ

ُمْمتاز، ألَّن اإلْسراف في اْسِتْهالك الِمياه ُسلوك َغْير 

َجميل. وأنِت يا َسلين َكْيف تُحاِفظين َعلى البيئة؟

ق أَْسَتْخِدُم األَْكياس الَوَرِقّية َبَداًل ِمن األَْكياس  في التََّسوُّ

الِبالْستيِكّية.

أَْحَسْنتم يا طاُلّب.

ِاْسَتِمْعْْ إلى الِحوار، واْقَرْأه، ثُّم اْكُتْبه في َدْفَترك.4
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5

6

أِجْب َعن األَْسِئلة اآلِتية َحَسب الِحوار.

ل َمعاِنَيها.  ِاْسَتِمْعْْ إلى الُجَمل، وأَِعْدها، ثُمَّ َتأَمَّ

ما َمْوضوع الِحوار؟  1
. ..............................................................................................................................  

أين َتَضُع َزْيَنب أَْنواع النَّفايات؟  2
. ..............................................................................................................................  

َهْل اإِلْسراف في اْسِتْهالك الِمياه ُسلوك َجميل؟  3
. ..............................................................................................................................  

َكْيف تُحاِفُظ َسلين َعلى البيئة؟  4
. ..............................................................................................................................  

ًدا ية البيئة َجّيِ 1  أَنا أَْعِرف أََهّمِ

2  أُحاِفظ على البيئة ِباْسِتْعمال األَْكياس الَوَرِقّية.

3  َنْحن ال َنْرمي الُقمامة َعلى األَْرض.

4  َيِجُبُ أَْن َتْتُرك اإلْسراف في الماء والَكْهُرباء.  

5  َنْغِرُس األَْشجار في أَماِكن ُمناِسبة.
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ْث َعن الَمدينة الَّتي َتعيُش فيها ُمْسَتعيًنا بالَكِلمات 7 َتَحدَّ
في القاِئمة َكما في الِمثال.

ثة، اِلنَّ فيها  أَنا أَعيش في َمدينة ُمَلوَّ
ا،  الَضْوضاء وراِئحة َجّوها َكريهة ِجدًّ

والُقمامات ُهنا وُهناِلك، وِلذِلك 
َمعيَشتي ُهنا َغْير ُمناِسبة.

ثة؟ َهْل أْنَت َتعيش في َمدينة َنظيفة أو ُمَلوَّ

َمدينة َنظيفة، َنِقّية، األزهار، ُمناِسبة، األَْكياس الَوَرِقّية،
وارع َنظيفة ق، َنْسَتْعِمل، الشَّ التََّسوُّ

أَنــا أَعيــُش فــي َمدينــة َنظيفــة ................

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

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

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

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

ًدا ية البيئة َجّيِ 1  أَنا أَْعِرف أََهّمِ

2  أُحاِفظ على البيئة ِباْسِتْعمال األَْكياس الَوَرِقّية.

3  َنْحن ال َنْرمي الُقمامة َعلى األَْرض.

4  َيِجُبُ أَْن َتْتُرك اإلْسراف في الماء والَكْهُرباء.  

5  َنْغِرُس األَْشجار في أَماِكن ُمناِسبة.
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َور، ثُّم أْكِمل الَفراغات بالَكِلمات الُمناِسبة من القاِئمة 1 اُْنظُر إلى الصُّ
َكما في الِمثال.

*   الُخْطوة األولى 
     ..............................  الَمكان الُمناِسب.

1   الُخْطوة الثّاِنية
     أَْحِفُر .............................. . 

2   الُخْطوة الثّاِلثة 
ُع فيها .............................. ِباْهِتمام.      أََضَ

3   الُخْطوة الّراِبعة 
َجرة.           .............................. الماء َعلى الشَّ

َجرة، أَُصّب   ُحْفرة، أَْختاُر، الشَّ

أَْختاُر

التَّْدريبات
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النَّْجدة!

ــّم اْكُتــب َرَقــم الِعبــارة بجانــب 2 ــل َمعاِنيهــا، ثُ ــَور، وَتأَمَّ ــر إلــى الصُّ اْنظُ
حيحــة َلهــا. الصــورة الصَّ

اُتْرُكني
 ألَبْقى نَظيًفا.

نُريد أن نَعيش.

ث  الِمياه 2- َتَلوُّ
ثة 1- البيئة  الُمَلوَّ

3- ااِلْحِتباس الَحراري
أَنِْقْذين ِمن4-َقْطُع األَْشجار

ُهنا.
ال تَْقطَْعني.

التَّْدريبات
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ــِرك 3 ــة فــي ُجَمــل َقصيــرة، واْكُتْبهــا فــي َدْفَت ــَتْعِمل الِعبــارات اآلِتي ِاْس
َكمــا فــي الِمثــال.

اإِلْنسان َصديق البيئة.

اإِلْسراف في... 

أَْرمي الُقمامة في...

أَْكياس َوَرقِية

َصديق البيئة

ُنحاِفُظ َعلى...

اِْسِتْخدام الماء ِبِدّقة

المُواَصالت العامّة

التَّْدريبات
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ِاْسَتِمْعْْ إلى الِعبارة والَكِلمات اآلِتية، ثُّم أَِعْدها.1

ْرس الثّاني: ُحّب الَحَيوانات  الدَّ

ااِلتِّحاد العالَِمّي ِللِحفاظ َعلى  البيئة

َسَمكباْندا

ِقطّة
َكْلب

ُسَلْحفاة 

ِتْمساح
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رافة َتَتَغّذى َعلى النَّباتات. الزَّ

النَّْحلة َتْصنَع الَعَسل. 

د ِباالْنِقراض. الباْندا ِجيُله ُمَهدَّ

ّب َحَيوان َضْخم. الدُّ

األَْرَنب َيْأُكُل الَجَزر وَيْجري َسريعًا

النَّْملة ُتِحبُّ الَعَمل َكثيًرا.

ِاْسَتِمْعْ إلى الُجمل، وأَِعْدها، ثُّم اْكُتْبها في َدْفَتِرك.2

األََسد َمِلك الَحَيوانات
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ِاْسَتِمْعْ إلى النَّص، وأَِعْده.3

أُِحبُّ الَحَيوانات

َمْرَحًبــا أَنــا ُمْصَطفــى. أَنــا أُِحــبُّ الَحَيوانــات ويوَجــُد فــي َبْيِتنــا أَْســماك   
َيــْوم باْنِتظــام. الِغــذاء َكّل  ُمْخَتِلفــة وَببَّغــاء وِقــّط. أُْعطيهــا 

َمَثــاًل ِعنــَد الَمــَرض أَْذَهــُب ِبهــا إلــى  أَنــا أُْشــِفق َعلــى َحَيواناتــي،   
الطَّبيــب الَبْيَطــري ِلْلِعــالج. فــي هــذه الحــاالت أَكــوُن َحزيًنــا أِلَنّــي أَخــاُف 
ِمــن َمْوِتهــا. الَحَيوانــات أَْصِدقــاء َلنــا َســواء أَكاَنــْت فــي الَبْيــت أَْو خاِرِجــه. 
ــا  ــا نُْعطيه ــداً، أِلَنَّن ــّلة الُقمامــات أََب ــي َس ــة ف نحــن ال َنْرمــي األَْطِعمــة الباِقي

ِلْلَحَيوانــات.
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أِجْب َعن األَْسِئلة اآلِتية َحَسب الِحوار.4

1   أيُّ األَْنواع ِمن الَحَيوانات ِعْند ُمْصَطفى؟
. ........................................................................................................................         

2   َمتى َيْذَهُب ُمْصَطفى إلى الطَّبيب الَبْيَطري؟
. ........................................................................................................................         

3   َهْل َتْرمي األَْطِعمة الباِقية في َسّلة الُقمامات؟
. ........................................................................................................................         

4   َمن يُِحبُّ الَحَيوانات؟
. ........................................................................................................................         

حيحــة، وَعالمــة َخَطــأ 5 َضــْع َعالمــة َصــح )( أَمــام الُجَمــل الصَّ
)( أَمــام الُجَمــل الخاِطئــة َكمــا فــي الِمثــال.

َيِجُب َعَلْينا ِحماية الَحَيوانات.

َضْرب الَحَيوانات ُسلوك َجميل. 

الَحَيوانات َصديقة اإلْنسان. 

ال نُْعطي الطَّعام ِلْلَحَيوانات. 
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ث 6 ــف ثُــمَّ َتَحــدَّ ْمهــا فــي الصَّ ــْز ُصــَوًرا ِلْلَكِلمــات اآلِتيــة، وَقّدِ َجّهِ
َْعْنهــا َكمــا فــي الِمثــال.

ْث َمع َصديِقك َحْول هذا اإلْعالن.7 َتَحدَّ

اإلتِّصال: 96875498946

الِقّطة الّضائِعة
ُعْمرها سنة واِحدة وَلْونُها 

...........................................أَْبَيض. ُعيونُها َزْرقاء.

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

هذا فيل وهو َحَيوان كبير.

فيل

ِتْمساح

باْندا

َسَمك
َكْلب

ُسَلْحفاة

الِقّطة الغائبظة
ُعْمرها سنة واِحدة وَلْونُها 

أْبَيض. عيونها َزْرقاء.

اإلتِّصال: 96875498946

َهْل َرأَْيَت هذا 
اإِلْعالن؟

يا َله ِمن َحَيوان 
ِمْسكين!
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الِحف َمْوجودة في  دة باالْنِقراض، َوهذه السَّ الِحف الَبْحِريّة ُمَهدَّ  السَّ

َبْب َيِجُبُ َعَلْينا اتِّخاذ التَّدابير عاِجاًل. َبَلِدنا أْيًضا، وِلهذا السَّ

ْل َمعاِنَيها، ثُّم اْكُتْبها في َدْفَترك.8 ِاْقَرأ الِفَقرة، وَتأَمَّ
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من أَنا؟

حيح لألَْسئلة اآلِتية َكما في الِمثال.1 ِاْخَتر الَجواب الصَّ

1   ما هو أَْطَول َحَيوان في العاَلم؟

ج( ِتْمساح ب( َزرافة    ا( َنْحلة   

2   ما هو أَْبَطأ  َحَيوان؟

ج( ُسَلْحفاة ب( أََسد    ا( باْندا   

3   ما هو الَحَيوان الَّذي َيْسَتريُح َقلياًل، وَيْعَمُل َكثيًرا؟

ب( َكْلب     ج( ُدّب ا( َنْملة   

4   َمْن هو َمِلك الَحَيوانات في الغابة؟

ج( َزرافة ب( أََسد    ا(  أَْرَنب      

تاء؟ 5   ما هو الَحَيوان الَّذي يُِحبُّ النَّْوم في الّشِ

ج( ُدّب ب(  َزرافة    ا( ُسَلْحفاة   

6   ما هو الَحَيوان الَّذي يُِحبُّ أَْكل الَجَزر؟

ج( أْرَنب ب( َنْحلة    ا(  باْندا   

التَّْدريبات

الَوْحدة 4 125
125



ِصد الَكِلمات الُمَتقاِطعة َكما في الِمثال.2

اُْكُتْب ِفْقرة َقصيرة َعن الَحَيوانات ُمْسَتعيًنا ِبالتَّمارين الّساِبقة.3

تقبنرأس

مطاظبلك

سونكحعم

ابدفيجس

حةازدسأ

نةجطمعق

ُسَلْحفاة

ِقّط

أَسد

َسَمك

َكْلبُدّب ِتْمساح أَْرَنب باْندا

أَنا أُِحبُّ الَحَيوانات ........................................
.................................................................................

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

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

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

التَّْدريبات
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ْل َمعاِنَيها.1 ِاسَتِمْع إلى الِعبارات، وَتأَمَّ

ْرس الثّاِلث: الَكواِرث الطَّبيِعّية  الدَّ

ْلزال الّزِ

الَفَيضانات

ِاْنِفجار الَبراكين

َحريق الغابة التُّسونامي

الَعواِصف 
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4

3

21
5

اُْنظـُـر إلــى َخريطــة العاَلــم، ثـُـّم اْخَتــر الَكــواِرث الطَّبيِعّية مــن القاِئمة 3
َول الُمناِســبة َلها. اآلِتيــة، َواْكُتْبهــا فــي الَفراغــات َحَســب الدُّ

ْل َمعاِنَيها.2 ِاسَتِمْع إلى الُجَمل وأِعْدها، وَتأَمَّ

1   َحَدَثْت في اليابان كاِرثة الُتسونامي.
2   َحَدَثْت في أَْندونيْسيا كاِرثة ِاْنِفجار الَبراكين.

3   َحَدَثْت في تُْرِكيا كاِرثة الَفَيضانات.
ْلزال. 4   َحَدَثت في إيران كاِرثة الّزِ

5   َحَدَثت في الِواليات الُمتَِّحدة كاِرثة العاِصفة.

ْلزال، الَفَيضانات، الُتسونامي، الَعواِصف، ِاْنِفجار الَبراكين الّزِ

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

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

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

1

3 2

45

تُْرِكيا

أَْندونيْسياإيران

اليابان
الِواليات 

الُمتَِّحدة
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أَْحَمد    :
يوُسف  :

أَْحَمد    :

يوُسف   :

أَْحَمد     :

ْلفاز؟  َهْل شاَهْدَت أَْمس كاِرثة الَفَيضانات َعلى شاشة الّتِ
ا. َلَقــْد َضَرَبــت الَفَيضانات  ــًفا ِجــدًّ َنَعــْم، شــاَهْدُت وُكْنــُت ُمَتأَّسِ

ــة َمدينــة ريــزة، فأَْصَبَحــْت َخســاِئر َكثيرة. وخاصَّ
ِلُمســاَعدة  إَلْيهــا  َفــْوًرا  األَْحَمــر  الِهــالل  ُمَنظَّمــة  ِاْنَتَقَلــْت 

. بيــن لَمْنكو ا
 فــي ِمْثــل هــذه الحــاالت ُمســاَعدة الُمْحتاجيــن واِجبــة َعلــى 

الَجميــع.
ــا  ْبــر ُمِهمًّ هــذا َصحيــح، فــي هــذه الحــاالت أَْيًضــا َيكــوُن الصَّ

ــة. ــر َيْجَعــُل روح اإلْنســان َقِويّ ْب ألَّن الصَّ

ِاْسَتِمْعْ إلى النَّّص، وأَِعْده.4

كاِرثة الَفَيضانات
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أَِجْب َعن األَْسِئلة اآلِتية َحَسب النَّّص.5

ــّص اآلتــي بالَكِلمــات الُمناِســبة مــن 6 أَْكِمــل الَفراغــات فــي النَّ
القاِئمــة َكمــا فــي الِمثــال.

وُكْنــُت  الِتّْلفــاز،  شاشــة  .......................َعلــى  كاِرثــة  أَْمــس  شــاَهْدُت   

ا. َلَقــْد .......................الَفَيضانــات وخاّصــة .......................  ....................... ِجــدًّ

َفأَْصَبَحــْت    .  ....................... َتْحــت  الُبيــوت  ِمــن  َكثيــًرا  وَبِقَيــت  ريــزة 

َكثيــرة.  .......................

1   أَّي َمكان َضَرَبْته كاِرثة الَفَيضانات؟
. ................................................................................................................................          

2   َمن الَّذي ِاْنَتقَل َفْوًرا إلى ِمْنِطقة الكاِرثة؟
. ................................................................................................................................         

3   َهْل ُمساَعدة الُمْحتاجين واِجبة َعلى الَجميع؟
. ................................................................................................................................         

ًفا    َضَرَبْت، َخساِئر، َمدينة، الَفَيضانات، الِمياه، ُمَتأَّسِ

الَفَيضانات
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أَِجْب َعن األَْسِئلة أَْدناه ُمْسَتعيًنا ِبالاّلِفتة اآلِتية.7

: صالة ُمْؤَتَر جاِمعة غازي املَكان  

الَخطيب: َعيّل جان

: 4 ُشباط التّاريخ 

ما ُعْنوان الُمْؤَتَمر؟    : ............................................................................ .
َمن َخطيب الُمْؤَتَمر؟ : ............................................................................ .
َمتى تاريخ الُمْؤَتَمر؟   : ............................................................................ .
أَْين َمكان الُمْؤَتَمر؟   : ............................................................................ .

ُمْؤَتَر التَّعاُون َوُمساَعدة املَْنكوبني
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ــل َمعاِنيهــا، ثُــّم اْكُتــب َرَقــم الصــورة 8 ِاســَتِمْع إلــى الُجَمــل، وَتأَمَّ
حيحــة َلهــا َكمــا فــي الِمثــال. بجانــب الُجْملــة الصَّ

4

2 1

3

ة َنْخُرج إلى خاِرج الَبْيت ِبَشْكل آِمن.     إذا َضَرَبنا الِزْلزال بعد الَهزَّ

    إذا َضَرَبنا الِزْلزال َيِجُبُ َعَلْينا أَْن َنكون هاِدئين، َوَنْبقى داِخل   

    الَبْيت أو الَمْبنى وال َنْخُرج.

َلم َواألَْبواب.     إذا َضَرَبنا الِزْلزال َيِجُبُ َعَلْينا أَْن َنْبَتِعد عن السُّ

    إذا َضَرَبنا الِزْلزال َيِجُبُ َعَلْينا أَْن نُحاِفظ َعلى أَْجساِمنا وَنْخَتِبئ                                                                                                   

رك.       َتْحت طاِولة ما وال َنَتحَّ

1
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9

10

ّف. ْث َعنها ِباْخِتصار في الصَّ اُْنظُْر إلى الّصورة وَتَحدَّ

ْمــه  ن، ثُــّم َقّدِ اُْكُتــْب أَْســماء الَكــواِرث الطَّبيِعّيــة َعلــى ُمَقــّوى ُمَلــوَّ
ــّف، وأَْلِصْقــه فــي الِجــدار. فــي الصَّ

هذا َحريق في الغابة وِبَسَبب الَحريق 
َيموُت َكثير ِمن الَحَيوانات.   
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اُْكُتْب أَْسماء الَكواِرث الطَّبيِعّية ِبالُحروف اآلِتية َكما في الِمثال.1

ن

و ي

سم

ا

ت

ا

ص

ةف ع

 ل

ة

زل ز

ق

ري ح

تــ..........................................

ز..........................................

عاِصفة

حــ..........................................

التَّْدريبات
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2

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

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

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

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

1

1

2

3

4

2

34

ْلزال الّزِ

َور َكما في الِمثال. ِامأَل الَفراغات اآلِتية ِبأسماء الَكواِرث ُمْسَتعيًنا ِبالصُّ

التَّْدريبات
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ياضة  الّرِ
ياضة ل: تاريخ الّرِ ْرس األَوَّ  الدَّ
ياضة ية الّرِ ْرس الثّاني: أََهّمِ الدَّ
ياضة ْرس الثّالث: أَْنواع الّرِ الدَّ

5الَوْحدة الخاِمسة
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تاريخ الُكرة الّطاِئرة

تاريخ ُكرة الَقَدم

ّلة تاريخ ُكرة السَّ

َور.1 ْل َمعاِنَيها ُمْسَتعيًنا ِبالصُّ ِاْسَتِمْعْْ إلى الِعبارات، وأَِعْدها، ثُّم َتأَمَّ

ياضة ل: تاريخ الّرِ ْرس األوَّ  الدَّ
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ياِضّية األَْلعاب الّرِ
النَّوادي

ْركّي    الُمْنَتَخب الَوَطنّي التُّ

ياِضيّة الُمسابَقات الّرِ

الَوْحدة 5
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َمــع أَْصِدقاِئــك 2 ْث َعْنهــا  َتَحــدَّ ثُــّم  ِاْســَتِمْعْْ إلــى الُجَمــل، وأَِعْدهــا، 
ــَور. ِبالصُّ ُمْســَتعيًنا 

ل ِرياضة في الّتاريخ هي الُمصاَرعة والُمالَكمة. 1   أَوَّ

ياضات في الَقْرَنْين الّتاِسع َعَشَر والِعْشرين. 3   َنَشأَت هذه الّرِ

ّلة.  2   لُْعبة ُكرة الَقَدم أَْقَدم ِمْن ُكرة السَّ
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ل في تُْرِكيا هو َبشيْكتاش )1903م(. 4   النّادي األَوَّ

5   النّادي الثّاني في تُْرِكيا هو َغَلطة َسراي )1905م(.

6   النادي الثّاِلث في تُْرِكيا هو َفَنْرَبْخشة )1907م(.
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ــه 3 ــْب َعْن ــْدَول َوأَِج ــوادي فــي الجَّ ــماء النَّ ــؤال اآلتــي ِبأَْس أَْكِمــل السُّ
ِبَنَعــم )( أَْو ال )(، ثُــّم اْكُتــب األَْجِوبــة أَْدنــاه َكمــا فــي الِمثــال.

الَنَعْم
الُمْنَتَخب الَوَطِنّي التُّْرِكّي

1- َبشيْكتاش ِسبور
2- َغَلطة َسراي ِسبور

3- َفَنْرَبْخشة ِسبور

4- ِطراْبزون ِسبور 

5-  أَْنَقرة غوجو ِسبور
 6- بوْرصة ِسبور

ُع َفريق ...؟ َهْل تَُشّجِ

ُع الُمْنَتَخب الَوَطِنّي التُّْرِكّي.     َنَعْم أَُشّجِ

. ........................................................   2              . ........................................................   1

. ........................................................   4              . ........................................................   3

. ........................................................   6              . ........................................................   5
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ّف، ثُّم اْكُتْبها في َدْفَتِرك.4 ِاْقَرأ الُجَمل اآلِتية، وَتَحّدْث َعْنها في الصَّ

1  َيعوُد تاريخ ُكرة الَقَدم ِإلى ما َقْبل الِميالد.

ّلة في عام 1891م. 2   َنَشأَْت لُْعبة ُكرة السَّ

3   َنَشأَْت لُْعبة الُكرة الطّاِئرة في عام 1895م.

ّلة ِبأَْرَبع َسَنَوات. 4   لُْعبة الُكرة الطَّاِئرة جاَءْت َبْعد لُْعبة ُكرة السَّ

ة في اْنِجْلَترا في الَقْرن التَّاِسع َعَشر. ل َمرَّ 5   َبَدأَْت لُْعبة ُكرة الَقَدم أِلَوَّ

6   تُقام َكْأس الَعاَلم ِلُكرة الَقَدم ُكّل أَْرَبع َسَنَوات.

7   تُقام َكْأس القاّرات ِلُكرة الَقَدم ُكّل َسَنَتْين.
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ِاْسَتِمْعْ إلى الِحوار، ثُّم اْقَرْأه، واْكُتْبه في َدْفَتِرك.5

: َحَسن  
: األب        

: َحَسن  
  : األب  

: َحَسن  
 : األب  
: َحَسن  

: األب  

َيا أَِبي! َماذا َتْعِرف َعْن َتاِريخ ُكرة الَقَدم؟
اًل، ُكرة الَقَدم لُْعبة َجِميلة َوُمْمِتعة، يُشاِهُدها َويُماِرُسها َكثير  أَوَّ

ِمن النَّاس وَيعود تاريخ ُكرة الَقَدم ِإلى ما َقْبل الِميالد.
ل الَّذي َنَشأَ في تُْرِكيا يا أَبي؟    ما النّادي األَوَّ

هو َبشيْكتاش، َنَشأ في َسنة )1903م(.
ل َمّرة؟ أَْين َبَدأَْت لُْعبة ُكرة الَقَدم أِلَوَّ

َبَدأَْت في إْنِجْلَترا في الَقْرن الّتاِسع َعَشر.
ثون َعنّي في  ُشْكًرا يا أَبي. َوأَنا أُريد أَْن أَكون الِعًبا ماِهًرا َيَتَحدَّ

الُمْسَتْقَبل.
إْن شاء اللّٰ يا َحَسن.

َتاِريخ ُكرة الَقَدم

يا أَبي! ماذا َتْعِرف َعْن 
تاريخ ُكرة الَقَدم؟
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ِاْسَتِمْعْ إلى األَْسِئلة واألْجِوبة اآلِتية، ثُّم أَِجْب َعْنها َحَسب النَّص.6

ما ُعْنوان الِحوار؟  1

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

إلى أّيِ َعْصر َيعوُد َتاِريخ ُكرة الَقَدم؟  2

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

ل في تُْرِكيا؟ ما النّاِدي األَوَّ  3

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

ة؟ ل َمرَّ 4  أَْين َبَدأَْت لُْعبة ُكَرة الَقَدم أِلَوَّ

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

َمَتى َبَدأَْت ُكَرة الَقَدم ِفي إْنِجْلَترا؟  5

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

ماذا قال َحَسن ألَبيه؟  6

. ........................................................................           
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َور الُمناِسبة َلها َكما في الِمثال.1 اُْكُتب أَْسماء النَّوادي اآلِتية َتْحت الصُّ

نادي َفَنْرَبْخشة ِسبور - نادي بوْرصة ِسبور - نادي َبشيْكتاش ِسبور -
 نادي ِطراْبزون ِسبور - نادي َغَلطة َسراي ِسبور- نادي أَْنَقرة غوجو ِسبور   

 1- نادي َفَنْرَبْخشة ِسبور

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

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

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

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

التَّْدريبات
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َور.1 ْل َمعاِنَيها ُمْسَتعيًنا ِبالصُّ ِاْسَتِمْعْ إلى الِعبارات، وأَِعْدها، ثُّم َتأَمَّ

ياضة ية الّرِ ْرس الثّاني: أََهّمِ الدَّ

ياضة  أُماِرس الّرِ

الِرّياضة مُفيدة

ناُفس   التَّ

أَْوقات الَفراغ

ِليّة  اإِلْسعافات اأَلوَّ

ياضة َقواِعد الّرِ

عاُون التَّ
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َور.2 ْل َمعاِنَيها ُمْسَتعيًنا ِبالصُّ  ِاْسَتِمْعْ إلى الُجَمل، وأَِعْدها، ثُّم َتأَمَّ

ياضة.  لِّية لِِخْدمة الّرِ ُم اإِلْسعافات األَوَّ ال َتْقِض َوْقَتك ِباألَْعمال الفاِرغة.أََتَعلَّ

أَْلَعُب ُكرة الَقَدم في أَْوقات الَفراغ.

ّلة. أَتَعاَوُن َمع أَْصِدقائي ِعنَْدما أَْلَعُب كُرة السَّ

ياضة ُمفيدة ِلِصّحة اإِلْنسان. الِرّ

التَّنافُس بَيْن الِفَرق في الُمسابَقات َجميل.

ياضة، أِلَنَّها ُمِهّمة.  ِاْنَتِبْه ِلَقواِعد الّرِ
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65

ف، ثُّم اْكُتْبه في َدْفَتِرك.3 ِاْسَتِمْعْ إلى النَّّص، وَتَحّدث َعْنه في الصَّ

ــباحة  ــه: »َعّلِمــوا أَْوالَدُكــم الّسِ ــاب َرِضــي اللّٰ َعْن ــُن الَخطَّ ــُر ْب َيُقــول ُعَم
مايــة َوُركــوب الَخْيــل« رواه ســعيد بــن منصــور فــي الســنن ) 2455 ( وأبــو عوانــة فــي مســنده  َوالّرِ
ياضــة ُمِفيــدة ِلِجْســم اإِلْنســان، َوخاّصــة ِعْنَدمــا نُماِرُســها  ) 5 / 456 ( الّرِ

ِبَشــْكل داِئــم. َوِمــْن أََهــّم َهــِذه الَفواِئــد:
1 - التََّخلُّص ِمْن ِزياَدة الَوْزن، وهو يُْعَتَبر ِمْن أََهّمِ الَفَواِئد.

2 - تَُحاِفظ َعلى َسالمة الِجْسم، َوتَُقّوي الِعظام. 
3 - تَُقّوي ُقْدرة اإِلْنسان َعلى الِقيام ِبالواِجبات الَيْوِمّية.

ياضة َفواِئد الّرِ
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ِاْسَتِمْعْ إلى األَْسِئلة األْجِوبة اآلِتية، ثُّم أَِجْب َعْنها َحَسب النَّص.4

ما موضوع النَّص؟  1
. .........................................................................  

ياضة ُمفيدة ِلِجْسم اإِلْنَسان؟ َمتى َتكون الّرِ  2
. .........................................................................  
ياضة؟  َمْن قال الَقْول الَمْشهور َعن الّرِ  3
. .........................................................................  

ياضة الَّتي تُْعَتَبُر ِمْن أََهّم الَفَواِئد؟ ما هي َفاِئدة الّرِ  4
. .........................................................................  

ياضة؟ ما هي الفاِئدة الثّاِنية والثَّاِلثة ِعْند ُمماَرسة الّرِ  5
. .........................................................................  
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َور.5 أَْكِمل الَفراغات في الِحوارات اآلِتية ُمْسَتعيًنا ِبالقاِئمة والصُّ

َسأَْدخُلاُْكُتْباُْدُخْل َسأَْكُتُبَسأَْجِلُسِاْجِلْس

أَْحَمــد.  يــا  الُمبــاراة  َوتاِبــع  َمَكاِنــك  ..............................ِفــي   : س  الُمَدّرِ
: َحاِضــر َيــا أُْســتاذ .............................. ِفــي َمكانــي.  الطّاِلب 

: .............................. ُمالَحظاِتك ِفي َهِذه الُمباراة يا سامي.  س  الُمَدّرِ
 . : َحاِضر َيا أُْستاذ .............................. إْن شاء اللّٰ الطّاِلب 

ياضة يا َسليم.  : .............................. إلى قاعة الّرِ س  الُمَدّرِ
: َحاِضر َيا أُْستاذ .............................. ِعْنَدما َتْبَدأ اللُّْعبة.  الطّاِلب 
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ِصْل َبْين الَمْجموَعَتْين َكما في الِمثال.6

ّلة ُكرة السَّ

الُكرة الطّاِئرة

الُمصاَرعة

 ُكرة الَقَدم

ُكرة الَيد
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َرتِّب الَكِلمات اآلِتية ِلَتكون ُجَماًل ُمفيدة، ثُّم اْقَرْأها 7
َكما في الِمثال.

ياضة / ِلِصّحة ُمفيدة / اإِلْنسان/ الّرِ

ياضة ُمفيدة ِلِصّحة اإِلْنسان. الّرِ

َوْقَتك / الفاِرغة / ال َتْقِض / ِباألَْعمال  

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

َبْين / في / الِفَرق / التَّناُفس/ الُمساَبقات/َجميلة

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

ياضة ِلّية / أََتَعلَّم/ الّرِ اإِلْسعافات / ِلِخْدمة / األَوَّ

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

ياِضّية / أنا / في /  أَْرُكض ِبُسْرعة / الُمساَبقة / الّرِ

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

ّلة / أََتعاَون /أَْصِدقائي/ أَْلَعب  َمع / ِعْنَدما / ُكرة السَّ

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

ياضة / أِلَنَّها / ِلَقواِعد / ُمِهّمة / ِاْنَتِبْه الّرِ

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

1

3

6

2

5

4

7
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ِاْسَتِمْعْ إلى الِحوار، ثُّم اْقَرْأه، واْكُتْبه في َدْفَتِرك.8

67

ياضة ية الّرِ أََهّمِ
فاِتح   : أَْهاًل وَسْهاًل يا أَبي. 

األَب   : أَْهاًل ِبك، َسأَْذَهب إلى الَمْسَبح، وأَْنت أَْين َسَتْذَهب يا فاِتح؟
ياضة.   فاِتح   : أَنا َسأَْذَهب إلى صالة الّرِ

ياضة َسَتْذَهب يا فاِتح؟  األَب  : أَّي صالة الّرِ
فاِتح   : ِبجاِنب الَمْسِجد الَكبير يا أَبي.

هاب إلى الّصالة أِلَْلَعب ُكرة الَقَدم يا أَبي.  حسن  : أَنا أَْيًضا أُريُد الذَّ
األَب   : َطبًعا! يا َحَسن. وأَْنت ماذا تُريد أَن َتْلَعب يا فاِتح؟ 

ّلة َمع أَْصِدقائي يا أَبي.  فاِتِح   : وأَنا أَْيًضا أُريُد أَْن أَْلَعب ُكرة السَّ
األَب   : أَْنَت َطويل يا فاِتِح، ِمن الُمْمِكن أَْن َتْلَعب الُكرة الطّاِئرة أَْيًضا. 

فاِتح   : أَنا ال أُِحّب الُكرة الطّاِئرة يا أَبي والُمِهم ُهنا أَْن نُماِرس ِرياضة ما. 
ياضة تُحاِفظ َعلى َسالمة الِجْسم، وتَُقّوي الِعظام. َحَسن  : َطْبًعا يا فاِتح، الّرِ

ياضة.  األَب  : َحَسًنا، ِإَذْن َسَنْذَهُب ُكّل أُْسبوع إلى صالة الّرِ
َحَسن  : َنشُكُرك يا أَبي.
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أَِجْب عن األَْسِئلة اآلِتية َحَسب الِحوار.9

إلى أَْين َيْذَهُب األَب؟   1

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

ماذا يُريُد َحَسن أَْن َيْلَعب؟   2

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

ياضة؟ ُل األَب ِمن الّرِ ماذا يَُفّضِ   3

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

ّلة؟ ُل ُكرة الَقَدم أَْم ُكرة السَّ َهْل فاِتح يَُفّضِ   4

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

ماذا قال األَب ِلفاِتح؟   5

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

ياضة؟ َكْم َمَرة َيْذَهبون إلى صالة الّرِ   6

. .........................................................................  
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ِاْسَتِمْعْ إلى األُْغِنية، ثُّم اْقَرْأها.9

رياضة األبدان

   ِرياضة األَْبدان        سالمة اإلْنسان 

ط األَْجساما       وتُْذِهب األَْسقاما    تَُنّشِ

ر األَْذهان              وَتْبَعث اإليمان       تَُنّوِ

مائ           وتُْصِلح األَْعضاء ك الّدِ   وتَُحّرِ

نوا األَْوالد   ضوا األَْجساد             وَمّرِ  فَرّوِ

  لُيْصِبحوا أَْبطاال   ويُْتِقنوا األْعمال

 وَيْخِدموا األَْوطان   وَيْدَفعوا الُعْدوان

   

 الشريف لؤي
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َور َكَما ِفي الِمثال.1 ِصْل َبْين الِعبارات والصُّ

ياضة صالة الّرِ

الِعب ُكرة الَقَدم

الِعبة الُكرة الطّاِئرة

ّلة الِعب ُكرة السَّ

َرْفع األَْثقال

التَّْدريبات
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أَْكِمل الَفراغات في النَّص اآلتي ُمْسَتعيًنا ِبالقاِئمة اآلِتية.2

باحة - الِعظام  ياضة - الّسِ الَوْزن - اإِلْنسان - ُمفيدة - َفواِئد الّرِ
 أََهّم - الَيْوِمّية - الخيل - الِجْسم- داِئم

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

َيُقول ُعَمُر ْبُن الَخطَّاب َرِضي اللّٰ َعْنه: )َعّلِموا أَْوالَدُكم ..............................

ماية َوُركوب ..............................( َوالّرِ

ياضة .............................. ِلِجْسم اإِلْنسان، َوخاّصة ِعْنَدما نُماِرُسها  الّرِ

ِبَشْكل ..............................، وِمن .............................. َهِذه الَفواِئد:

1- التََّخلُّص ِمْن ِزياَدة ..............................،  وهو يُْعَتَبر ِمْن أََهّمِ الَفَواِئد.

2- تَُحاِفظ َعلى َساَلمة ..............................، َوتَُقّوي .............................. .

3- تَُقّوي ُقْدرة .............................. َعلى الِقيام ِبالواِجبات ...............................

التَّْدريبات
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69

َور.1 ْل َمعاِنَيها ُمْسَتعيًنا ِبالصُّ ِاْسَتِمْعْ إلى الِعبارات، وأَِعْدها، ثُّم َتأَمَّ

ياضة ْرس الثّاِلث: أَْنواع الّرِ الدَّ

ياضة الّساِكنة الّرِ

كة ياضة الُمَتَحّرِ الّرِ

ياضة الَفْرِديّة َرْفع األَْثقال الّرِ

ياضة الَجماِعّية الّرِ
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ّراجة ُركوب الدَّ

التََّسلُّق باحة الّسِ

ُركوب الَخْيل

الَمْشي والَجري

الَوْحدة 5

الَوْحدة 5 159
159



َور.2 ْل َمعاِنَيها ُمْسَتعيًنا ِبالصُّ ِاْسَتِمْعْ إلى الُجَمل، واْقَرْأها، ثُّم َتأَمَّ

كة. ياضة الُمَتَحّرِ ياضة الّساِكنة والّرِ ياضة إلى َنْوَعْين: الّرِ َتْنَقِسم الّرِ

ياضة الّساِكنة. َرْفع األَْثقال َنْوع ِمْن أَْنواع الّرِ

كة. ياضة الُمَتَحّرِ باحة َنْوع ِمْن أَْنواع الّرِ الِسّ
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ِعْنَدما تَُماِرس ِرياضة الَمْشي َوالَجْري َيِجُبُ أَْن َتْبَدأ ِبُبْطء.

أُِحبُّ ُركوب الَخْيل َوالتََّسلُّق ِفي الِجبال.

ّلة. ُل ُكرة الَقَدم على ُكرة السَّ أَُفّضِ
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ِاْسَتِمْعْ إلى النَّّص، ثُّم اْقَرْأه، واْكُتْبه في َدْفَتِرك.3

يَُّتها
ياضة َوأََهّمِ أَْنواع الّرِ

ياضة  ياضة الّساِكنة والّرِ ياضة إلى َنْوَعْين أَساِسيَّْين ُهما: الّرِ  َتْنَقِسم الّرِ
كة. الُمَتَحّرِ

ياقة َوالُقّوة  ياضة الّساِكنة: ِمْثل َرْفع األَْثَقال، َفِهي تُْكِسب الِجْسم الّلِ  الّرِ
َوهي تُماَرس في الَمكان َنْفسه.

باحة َوُركوب الَخْيل  كة َفهي الَمْشي َوالَجْري َوالّسِ ياضة الُمَتَحّرِ  أَّما الّرِ
ك أَْكَبر  ياضات َتَتَحرَّ ّراجات َوَقْفز الَحْبل َوالتََّسلُّق. ِبواِسطة َهِذه الّرِ َوالدَّ

َعَدد ِمْن َعَضالت الِجْسم.
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ياضة الّساِكنة. باحة َنْوع ِمْن أَْنواع الّرِ الّسِ
. ..................................................................................................................................

كة. ياضة الُمَتَحّرِ  التََّسلُّق في الِجبال َوُركوب الَخْيل ِمن الّرِ
. ..................................................................................................................................

ِعْنَدما َنْبَدأ في ِرياضة الَمْشي َوالَجْري َيِجُبُ أَْن َنْبَدأ ِبُسْرَعة.
. ..................................................................................................................................

كة. ياضة الُمَتَحّرِ َرْفُع األَْثَقال َنْوع ِمْن أَْنَواع الّرِ
. ..................................................................................................................................

ك أَْكَبر َعَدد ِمْن َعَضالت الِجْسم. كة َتَتَحرَّ ياضة الُمَتَحّرِ ِبواِسطة الّرِ
. ..................................................................................................................................



4

5

أَِجْب َعن األَْسِئلة اآلِتية َحَسب النَّص.

حيحة ِاْسَتِمْعْ إلى الُجَمل، وَضْع َعالمة َصح )( أَمام الُجْملة الصَّ
ح األَْخطاء َكما في الِمثال. أَْو َخَطأ )( أَمام الُجْملة الخاِطئة، ثُّم َصّحِ

ياضة؟ ما هي أَْقسام الّرِ   1
. ..........................................................................................................................  
كة؟ ياضة الُمَتَحّرِ ياضة الّساِكنة أَو ِمن الّرِ َهْل َرْفع األَْثقال ِمن الّرِ   2
. ..........................................................................................................................  

كة؟ ياضة الُمَتَحّرِ ما هي أَْنواع الّرِ   3
. ..........................................................................................................................  

كة ياضة الُمَتَحّرِ باحة َنْوع ِمْن أَْنواع الّرِ ال، الّسِ
72
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ْث َعْنُهما َمع أَْصِدقاِئك.6 ِاْسَتِمْعْ إلى الَفْقَرَتْين، ثُّم اْقَرْأُهما، َوَتَحدَّ

هي َجَماَعة ِمن الاّلِعبين َيْلَعبون َمًعا في َفريق َواِحد، َوِمْن َهِذه األَْلعاب: ُكرة 

ّلة، َوالُكرة الطّاِئرة، َوُكرة الَقَدم، َوُكرة الَيد، َوَغْيُرها. السَّ

باحة، َوالَمْشي،  هي ِرياضة يُْمِكن أِلَّي َفْرد ُمَماَرَسُتها َوْحَده، َوَتْشُمل: الّسِ

ّراجة، َوالتََّسلُّق، َوُركوب الَخْيل، َوالُمالَكمة، َوالُمصاَرعة، َوَغْيَرها. َوُركوب الدَّ

ياضة الَجماِعّية الّرِ

ياضة الَفْرِدّية الّرِ 73
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ِصْل َبْين الَمْجموَعَتْين َكما في الِمثال.7

باحة الّسِ

َقْفز الَحْبل

التََّسلُّق

ّراجة ُركوب الدَّ

ُركوب الَخْيل

َرْفع األَْثقال
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ِاْسَتِمْعْ إلى الِحوار، واْقَرْأه.8

ياضة أَْنواُع الّرِ
ياضة يا أَبي؟ َكْم ِقْسًما َتْنَقِسُم الّرِ

ياضة الّساِكنة َوالثّاني  ل الّرِ ياضة إلى ِقْسَمْين األَوَّ َتْنَقِسم الّرِ
كة. ياضة الُمَتَحّرِ الّرِ

ياضة الّساِكنة يا أَبي؟ ما َمْعنى الّرِ
َجميــع  َتْحريــك  َعلــى  َتْعَتِمــد  ال  هــي  ــاِكنة  السَّ ياضــة  الّرِ
َعَضــالت الِجْســم، َبــْل َتْعَتِمــد َعلــى َتْحريــك َعَضــالت ُمَعيَّنــة 

ِمْثــل َرْفــِع األَْثقــال.
كــة  ياضــة الُمَتَحّرِ ــي أُريــد ِمْنــك َتْعريــف الّرِ ــْو َســَمْحَت يــا أَب َل

أَْيًضا. 
ِمــْن  َتْعَتِمــد َعلــى َتْحريــك أَْكَبــر َعــَدد  كــة  ياضــة الُمَتَحّرِ الّرِ
ــباحة َوُركوب  َعَضــالت الِجْســم، ِمْثــل الَمْشــي َوالَجــْري َوالّسِ

ــلُّق. ــل َوالتََّس الَخْي
ياضــة، َومــاذا  ــرة فــي الّرِ ــك َكِثي ــي، َمْعلوماتُ ــا أَب ــاَء اللّٰ ي ــا َش َم

ــِرف أَْيًضــا؟ َتْع
ياضة  ياضــة َتْنَقِســم إلــى َنْوَعْيــن ُهمــا الّرِ َوأَْعــِرف أَْيًضــا ِبــأَنَّ الّرِ

ياضــة الَفْرِديّة. الَجماِعّيــة والّرِ
أَْشُكُرك يا أَبي َعلى َهِذه الَمْعلومات الَجميلة.

 : الَوَلد  
: الواِلد 

 
 : الَوَلد  
: الواِلد 

 
: الَوَلد  

 
: الواِلد 

: الَوَلد  
 

: الواِلد 
 

: الَوَلد  
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ياضة أَْنواُع الّرِ

أَِجْب َعن األَْسِئلة اآلِتية َحَسب الِحوار.9

1    َبْين َمْن َيْجري الِحوار؟

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

ياضة َوما هي؟ 2    َكْم ِقْسًما َتْنَقِسم الّرِ

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

ياضة الّساِكنة؟ 3    ما َمْعنى الّرِ

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

كة؟ ياضة الُمَتَحّرِ 4     ما َمْعنى الّرِ

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

ياضة أَْيًضا؟ 5    ماذا كان َيْعِرف األَب َعن الّرِ

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

6       ماذا قال الَوَلد في ِنهاية الِحوار؟

. .....................................................................................................................             
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10

11

ِاْسَتِمْع إلى األَْعداد اآلِتية، َوأِعْدها، ثُّم اْكُتْبها في َدْفَتِرك.

حيح َكما في الِمثال. ِصْل َبْين الَعَدد والَرَقم الصَّ

أَْرَبعون
مائة

َثمانون
َعَشرة

َخْمسون
َثالثون
َسْبعون
ِعْشرون
ِسّتون
ِتْسعون

40

90

50

60

70

20

10

30

100

80

مائة )100(

َسْبعون )70(

ِسّتون )60(َخْمسون )50(

َثالثون )30(

أَْرَبعون )40(

ِعْشرون )20(َعَشرة )10(

َثمانون )80(

ِتْسعون )90(
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ــل َمعاِنَيهــا ثُــّم اْكُتْبهــا 12 ِاســْتَِمع إلــى األَْســِئلة واألَْجِوبــة اآلِتيــة وَتأَمَّ
فــي َدْفَتــِرك.

خول إلى َمْلَعب َبشيْكتاش ِسبور؟ 1  ِبَكْم الدُّ

خول إلى األَماِكن األَماِمّية ِبمائة ليرة تُْرِكّية    الدُّ

   َواألَماِكن الَخْلِفّية ِبَخْمسين ليرة تُْرِكّية.

خول إلى َمْلَعب َفَنْرَبْخشة ِسبور؟ 2 ِبَكْم الدُّ

خول إلى األَماِكن األَماِمّية ِبِتْسعين ليرة تُْرِكّية          الدُّ

   َواألَماِكن الَخْلِفّية ِبأَْرَبعين ليرة تُْرِكّية.

خول إلى َمْلَعب َغَلطة َسراي ِسبور؟ 3 ِبَكْم الدُّ

خول إلى األَماِكن األَماِمّية ِبَثمانين ليرة تُْرِكّية         الدُّ

   َواألَماِكن الَخْلِفّية ِبَثالثين ليرة تُْرِكّية.

خول إلى َمْلَعب ِطراْبزون ِسبور؟ 4 ِبَكْم الدُّ

خول إلى األَماِكن األَماِمّية ِبَسْبعين ليرة تُْرِكّية       الدُّ

   َواألَماِكن الَخْلِفّية ِبِعْشرين ليرة تُْرِكّية.

خول إلى َمْلَعب أَْنَقرة غوجو ِسبور؟ 5 ِبَكْم الدُّ

خول إلى األَماِكن األَماِمّية ِبِسّتين ليرة تُْرِكّية       الدُّ

   َواألَماِكن الَخْلِفّية ِبَعْشر ِليَرات تُْرِكّية.
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ِاْسَتِمْع إلى الِحوار، واْقَرْأه، ثُّم اْكُتْبه في َدْفَتِرك.13

: آلو! يا يوسف، أَْين أَْنت؟ الواِلدة 
ياضة. لي يا واِلَدتي، أنا في صالة الّرِ : َتَفضَّ يوسف 

:  َتعال إلى الَبْيت، َسَنَتناَول الَغداء. الواِلدة 
ياضة َسأَْذَهب إلى    : عْفًوا يا واِلَدتي،  َبْعد صالة الّرِ يوسف 

    الَمْكتبة ِبجاِنب الجاِمعة.
: لكن أَْنت َمريض، َوَيِجب َعَلْيك أَن َتْسَتريح يا يوسف.  الواِلدة 

: ال َتْقَلقي يا واِلَدتي أَنا ِبَخْير.  يوسف 
المة! ر يا يوسف. َمع السَّ : إَذن الَتَتأَخَّ الواِلدة 

: إلى الّلِقاء يا واِلَدتي. يوسف 
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ِصد الَكِلمات الُمَتقاِطعة ُمْسَتعيًنا ِبالقاِئمة اآلِتية َكما في الِمثال1

آ

ةشخبرنف

أ

ب

غ

َغَلطة َسراي

أََضنة

بَِشْكتاش

آق ِحصار

فَنَْربَْخشة

بوْرصة

ِطراْبزون

التَّْدريبات
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أَْكِمل الَفراغات في النَّص اآلتي ُمْسَتعيًنا ِبالقاِئمة اآلِتية.2

كة   ياضة - َنْوَعين - الُمَتَحّرِ َعَضالت - َرْفع األَْثقال - الّرِ

يَُّتها
أَْنواع ........................ َوأََهّمِ

ياضة الّساِكنة  ياضة إلى ........................ أََساِسيَّْين ُهما: الّرِ َتْنَقِسم الّرِ

كة. ياضة الُمَتَحّرِ والّرِ

ياقة َوالُقّوة  ياضة الّساِكنة: ِمْثل ........................ َفِهي َتْكِسب الِجْسم الّلِ الّرِ

َوهي َتماَرس في الَمكان َنْفِسه.

باحة َوُركوب  ياضة ........................ َوهي الَمْشي َوالَجْري َوالّسِ  أما الّرِ

ياضات  ّراجات َوَقْفز الَحْبل َوالتََّسلُّق. ِبَواِسطة َهِذه الّرِ الَخْيل َوالدَّ

ك أَْكَبر َعَدد ِمْن ........................ الِجْسم. َتَتَحرَّ

التَّْدريبات
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الَوداع إلى الَمْدَرسة
ج ل :  التََّخرُّ ْرس األوَّ الدَّ  

ْرس الثَّاني :  الَوداع إلى األَْصِدقاء الدَّ  
ْيِفّية ْرس الثّاِلث:  الُعْطَلة الصَّ الدَّ  

َّاِدسة 6الَوْحدة الس
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ِاْسَتِمْعْ إلى الِعبارات والُجَمل اآلِتية وأَِعْدها ثُّم اْكُتْبها في َدْفَتِرك. 1

ج ل :  التََّخرُّ ْرس األوَّ الدَّ

•  َحْفلة التََّخرُّج
•  ِتالوة الُقْرآن الَكريم

هادة •  الشَّ
•  تََخرَّج ِباْمِتياز.

•  الثّانَِويّة
طة  •  الَمْدَرسة الُمتََوّسِ

ِاْسَتِمْعْ إلى الُجَمل اآلِتية، وأَِعْدها، ثُّم اْكُتْبها في َدْفَتِرك. 2

ج. • الَيْوم ِعْنَدنا َحْفَلة التََّخرُّ

. • َسأَْحُضُر إلى َحْفَلِتك إْن شاء اللّٰ

• َسَتْبَدأُ الَحْفلة في الّساعة الّساِبعة َمساًء.

طة. ْجُت في الُمَتَوّسِ • أَنا َتَخرَّ
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ِاْسَتِمْعْ إلى الِحوار، واْقَرْأه، ثُّم اْكُتْبه في َدْفَترك.3

ج يــا يــاووز. هــل تُريــد أن َتْحُضــر  الَيــْوم ِعْنَدنــا َحْفَلــة التََّخــرُّ

َمعــي إلــى الَحْفلــة؟

َطْبًعا ِبُكّل ُسرور. ماذا يوَجُد في َبْرناَمج الَحْفلة؟

ــهادة،  ًل ِتــالَوة الُقــْرآن الَكريــم وَبْعَدهــا َحْفلــة الشَّ ُهنــاك أَوَّ

َوأَخيــًرا َتْقديــم الطَّعــام.

 . ا. وَسأَْحُضُر إلى َحْفَلِتك إْن شاء اللّٰ إَذن َسَتكون راِئعة ِجدًّ

ر.  لِكن َسَتْبَدأُ الَحْفلة في الّساعة الّساِبعة َمساًء. ل َتَتأَخَّ

. إلى الّلِقاء. ًرا إْن شاء اللّٰ ل َتْقَلْق َسأَْحُضُر ُمَبّكِ

. إلى الّلِقاء في أَمان اللّٰ

: أَْرتُْغرول 

: ياووز 

: أَْرتُْغرول 

: ياووز 

 : أَْرتُْغرول 

: ياووز 

: 80أَْرتُْغرول 
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ِاْسَتِمْعْ إلى األَْسِئلة واألْجِوبة ثُّم أَِجْب َعْنها َحَسب  الِحوار.4

ج ؟ 1   َمتى َسَتْبَدأُ َحْفلة التََّخرُّ
 . ...............................................................................................................................        

2   َهْل يُريد  ياووز أَْن َيْحُضر مع أَْرتُْغرول إلى الَحْفلة.
. ...............................................................................................................................        

3   ماذا يوَجُد في َبْرناَمج الَحْفلة؟
. ...............................................................................................................................        

4   َبْين َمْن َيدوُر هذا الِحوار؟
. ...............................................................................................................................        

5   َمن َسَيْحُضر إلى َحْفَلة أَْرتُْغرول ؟
. ...............................................................................................................................        
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ِاْسَتِمْعْ إلى الُجَمل اآلِتية ثُّم ِصل َبْين الَمْجموَعَتْين َكما في الِمثال 5

طة. ْجُت في الُمَتَوّسِ •  أَنا َتَخرَّ

طة. ْجَت في الُمَتَوّسِ •  أنَت َتَخرَّ

طة. ْجِت في الُمَتَوّسِ •  أنِت َتَخرَّ

طة. َج في الُمَتَوّسِ •  هو َتَخرَّ

طة. َجْت في الُمَتَوّسِ •  هي َتَخرَّ

َوَسَيْلَتِحُق ِبالثّاَنِويّة.

َوَسَتْلَتِحقين ِبالثّاَنِويّة.

َوَسَتْلَتِحُق ِبالثّاَنِويّة.

َوَسَتْلَتِحُق ِبالثّاَنِوية.

َوَسأَْلَتِحُق ِبالثّاَنِويّة.
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ْن داِئرة ِللتََّكلُّم َحَسب التَّْعليمات اآلِتية.6 َكّوِ

• ُخْذ َقَلًما.

َيْفَعَلهــا  َحتَّــى  الَعَمِلّيــة  ْر هــذه  َكــّرِ  •

أَْصِدقاِئــك. ُكّل 

ــؤال  • أَْعــط الَقَلــم ِلَصديِقــك واْســأَل السُّ
أَْعــاله ِلُيجيــَب َعْنــه.

ؤال َوالَجواب اآلتي.  ًل ِاْقَرأ السُّ • أَوَّ
طة؟ ْجَت في الُمَتَوّسِ َمتى َتَخرَّ

نة الماِضية. طة في السَّ ْجُت في الُمَتَوّسِ أَنا َتَخرَّ

• ِاْجِلْس َمع أَْصِدقاِئك َعلى َشْكل داِئرة.
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ــْل َمعانــي الَكِلمــات 7 ــّم َتأّمَّ ِاْســَتِمْعْ إلــى الُجَمــل اآلِتيــة، وأَِعْدهــا، ثُ
ــَور.  نــة ُمْســَتعيًنا ِبالصُّ الُمَلوَّ

َلْم َيْجَتِهد َعلّي في ُدروِسه أََبًدا، ِلذِلك َلْم َيْنَجح.• 

ًدا. • كان أَْحَمد َيْجَتِهُد في ُدروِسه أَْحياًنا، ِلذلك لم َيَتَعلَّْم َجّيِ
83
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ج فــي الَمْدَرســة •  ــا، ِلذِلــك َتَخــرَّ كان جاِســم َيْجَتِهــُد فــي ُدروِســه غاِلًب
ــطة.  الُمَتَوّسِ

َج فــي الَمْدَرســة •  كان َحَســن َيْجَتِهــُد فــي ُدروِســه ُكّل َيــْوم، ِلذلــك َتَخــرَّ
ــطة ِباْمِتياز.  الُمَتَوّسِ
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ْث َعــن الَعالَقــة َبْيــن النَّجــاح َواِلْجِتهــاد مــع أَْصِدقاِئــك 8 َتَحــدَّ
اآلِتيــة. الّســاِبق واألَْســِئلة  ِبالتَّْمريــن  ُمْســَتعيًنا 

طة؟•  ِلماذا َلْم َيْسَتِطع َعلّي أَْن َيْنَجَح في الَمْدَرسة الُمَتَوّسِ

طة ِباْمِتياز؟•  َج َحَسن في الَمْدَرسة الُمَتَوّسِ َكْيف َتَخرَّ

هل َتكوُن ناِجًحا إذا اْجَتَهْدَت ِبِجّد؟• 
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1

2

ِاْسَتْبِدل الُجْملة اآلِتية ِبما َبْين الَقْوَسْين َكما في الِمثال. 

اِبقة.  ج ُمْسَتعيًنا بالتَّمارين السَّ ا َقصيًرا َعن التََّخرُّ اُْكُتب َنصًّ

 

)ِبِجّد(  *    أَنا  أَْجَتِهُد في ُدروسي كثيًرا    
)أَْحياًنا(  *    أَنا  أَْجَتِهُد في ُدروسي ِبِجّد             
)غاِلًبا( أَنا  أَْجَتِهُد في ُدروسي .......................        -1

)ُكّل َيْوم( أَنا  أَْجَتِهُد في ُدروسي .......................         -2
أَنا  أَْجَتِهُد في ُدروسي .......................  -3

ــطة  ُج فــي الَمْدَرســة الُمَتَوّسِ أَنــا َســأََتَخرَّ
َســعيًدا  َســأَكوُن  َتْقريًبــا.  َشــْهَرْين  بعــد 
ا، ولِكــن َسأْشــتاُق إلــى ................... ِجــدًّ
............................................................................

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

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

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

التَّْدريبات
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ِاْسَتِمْعْ إلى الَكِلمات وأَِعْدها.1

ْرس الثّاني: الَوداع إلى األَْصِدقاء الدَّ

اِلْشِتياق

َج  َتَخرَّ

الَوداع

الَمَحّبة

ْكَريات الّذِ

ف ُمَتأَّسِ

َحزين

األَْصِدقاء

ُمْخِلص

84
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ِاْسَتِمْعْ إلى الُجَمل، وأَِعْدها.2

ْكَريات َمع األَْصِدقاء َجميلة. 1  الّذِ

2   الَيْوم َيْوم الَوداع ِلْلَمْدَرسة.

3   َسأَْشتاُق إلى األَْصِدقاء الُمْخِلصين ِجًدا.

4   الَمَحّبة َبْين األَْصِدقاء أَْمر ُمِهّم.

5     َسَنزور الَمْدَرسة ُكّل سنة

85
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ِاْسَتِمْعْ إلى الِحوار، واْقَرْأه، ثُّم اْكُتْبه في َدْفَترك.3

: َسْمراء   

: َرَجب  

 : نوْرهان  

: خاقان  

: َكْنعان  

: َسْمراء   

َوَســَنْلَتِحُق  ــطة  الُمَتَوّسِ فــي  ْجنــا  َتَخرَّ َلقــد  أَْصِدقائــي  يــا 

ِاْنِتهــاء  ِبَســَبب  ا  ِجــدًّ ــفة  ُمَتأَّسِ وأَنــا  ُمْخَتِلفــة.  ِبثاَنِويّــات 

ُشــعوُرك؟ هــو  مــا  َرَجــب  يــا  وأَْنــت  الَمْدرســة. 

َمــع  َجميلــة  َســَنوات  َقَضْيــُت  أِلَنَّنــي  ا.  ِجــدًّ َحزيــن  أَنــا 

األَْصِدقــاء. اآلن حــان َوْقــت الــَوداع ِلألَْصِدقــاء وِلذلــك 

َمْدَرَســتي. وإلــى  إَلْيكــم  َسأَْشــتاُق 

وأَنــا أَْيًضــا َسأَْشــتاُق ِإَلْيكــم َجميًعــا، أِلَّن َلَدْينــا ِذْكَريــات 

َجميلــة. 

ْكَريــات  الّذِ ِبهــذه  أَْصِدقاَءنــا  َســَنَتَذكَُّر  َحــق.  َعلــى  أْنــِت 

. لَجميلــة ا

أَنــا ل أُِحــّب َكِلمــة الــَوداع ِلألَْصِدقــاء، وِلذِلــك َســُيْصِبُح 

َوداع األَْصِدقــاء َصْعًبــا لــي. 

ل َتْقَلــْق يــا َصديقــي، َســَنْبقى أَْصِدقــاء إلــى األََبــد. هّيا َنْلَتِقط 

ُصــَوًرا ِلْلَوداع َجميًعا.

86الَوداع ِلألَْصِدقاء
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4

5

أَِجْب َعن األَْسِئلة اآلِتية َحَسب الِحوار.

ــة ُمْســَتعيًنا ِبالَكِلمــات فــي القاِئمــة َكمــا فــي  ــرة اآلِتي ــأَل الِفْق ِاْم
ــْل َمعاِنَيهــا. ــّم اْقَرْأهــا، وَتأَمَّ ــال، ثُ الِمث

ج الطُّالب؟ 1   في أّي َمْدرسة َتَخرَّ
. ............................................................................................................................       

فة؟ 2    ِلماذا كاَنْت َسْمراء ُمَتأَّسِ
. ............................................................................................................................       

3    هل َوداع األَْصِدقاء َصْعب أْم َسْهل؟
. ............................................................................................................................       

4    ماذا قال َكْنعان َعن الَوداع ِلألَْصِدقاء؟
. ............................................................................................................................       

ا. ألنني َقَضْيُت َسَنوات جميلة مع األَْصِدقاء. أَنا .................... ِجدًّ

اآلن حان َوقت .................... ِلأْلَْصِدقاء وِلذِلك .................... ِإَلْيكم وإلى

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

َسأَْشتاق َمْدَرَستيالَوداعَحزينألنني
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ِصْل َبْين الَمْجموَعَتْين َكما في الِمثال.6

ْل َمعاِنَيه، واْكُتْبه في َدْفَترك. 7 ِاْسَتِمْع ِإلى الِحوار، و اْقَرْأه ثُّم َتأَمَّ

َمْدَرسة َصديق َسنة َخطيب طاِلب ثاَنوية

َسَنوات ثاَنِويات طاُّلب َمداِرس ُخَطباء أَْصِدقاء

: ياَسمين  

: مينة   

: ياَسمين  

: مينة   

: ياَسمين  

َكْم أُِحّبِك يا َصديَقتي، َفأَْنِت َصديَقتي الُمْخِلصة في 

الَمْدرسة.

وأنِت أيًضا يا َصديَقتي َلِك َمكانة خاصة في َقْلبي.

داقة َبْيَننا. وأْنِت ِمْثل أُْختي. َحَصْلنا َعلى   ما أَْجَمل الصَّ

طة، وَلِكن ِاْلَتَحْقنا ِبثاَنِويّات  َشهادة الَمْدَرسة الُمَتَوّسِ

ُمْخَتِلفة.

نعم، هذا َصحيح، ول َنْقَطُع الَعالقات أََبًدا. 

، َهّيا َنْذَهب إلى األَْصِدقاء ِلْلَوداع. إْن شاء اللّٰ

داقة الصَّ
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اْكُتْب ِفْقَرة َقصيرة َعن الَوداع ِلألَْصِدقاء ُمْسَتعيًنا ِبالتَّمارين الّساِبقة.9

طة ْجنا في الُمَتَوّسِ يا أَْصِدقائي َلقد َتَخرَّ
.................................................................................

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

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

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

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

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

داقــة َمــع أَْصِدقاِئــك ُمْســَتعيًنا ِبالتَّماريــن 8 ْث َعــْن الــَوداع والصَّ َتَحــدَّ
ــؤال اآلتي. الّســاِبقة والسُّ

يا ُعَمر ِبماذا َتْشُعُر وأَْنت تُغاِدر 
الَمْدَرسة واألَْصِدقاء؟
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......................................................

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

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

الَخطيب في َمْسِجد الَمْدَرسة.

ف. الطُاّلب في الصَّ

األَْصِدقاء في الَمْدَرسة.

الَخطيب في َمْسِجد الَمْدَرسة.

طة. َحَصْلنا َعلى َشهادة الَمْدَرسة الُمَتَوّسِ

َور الُمناِسبة َلها َكما في الِمثال.10 اُْكُتب الُجَمل اآلِتية َتْحت الصُّ 10
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أَْكِمل الُجَمل ِمن الِخيارات اآلِتية َكما في الِمثال ثُّم اْقَرْأها.1

ْجُت في الَمْدَرسة ....................... . َتَخرَّ   1

طة ج( الُمَتَوّسِ ب( الجاِمعة    ّية   ا( الُكّلِ  

2    َوداع األَْصِدقاء ....................... .

ج( ُمْمِتع ب( َجميل    ا( َصْعب       

ْكَريات َبْين األَْصِدقاء ....................... .  الّذِ    3

ب( َصغيرة        ج( َجميلة ا( َصْعبة     

ل َنْقَطُع الَعالقات ....................... َمع َبْعِضنا.    4

ا( نعم         ب( أَبًدا         ج( ل  

أنِت َصديَقتي الُمْخِلصة في ....................... .    5

ج( الَبْيت ب( الَمْدَرسة          ا( الّشارع      

6    َقَضْيُت ....................... َجميلة َمع األَْصِدقاء.

ب( َسَنوات       ج( األُْسبوع ا( األَيّام      

طة الُمَتَوّسِ

التَّْدريبات
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ِاْقَرأ اآلَيَتْين الَكريَمَتْين، ثُّم اْكُتْبُهما في َدْفَتِرك.

يًقا َنِبيًّا ﴾ 
﴿ َواْذُكْر ِفي اْلِكَتاِب ِإْبَراِهيَم ِإنَُّه َكاَن ِصّدِ

)سورة َمْريم : 41(

َعَك َربَُّك َوَما َقَلى ﴾ ﴿َما َودَّ
)سورة الضحى : 3(

2

التَّْدريبات
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ِاْسَتِمْعْ إلى الِعبارات اآلِتية وأَِعْدها ثُّم اْكُتْبها في َدْفَتِرك. 1

ْيِفّية ْرس الثّاِلث: الُعْطلة الصَّ الدَّ

قراءة الُكُتب

الُمَخيَّم َصْيد األَْسَماك

باحة الّسِ

َور ِاْلِتقاط الصُّ

هاب إلى الَقْرية الذَّ

88
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ِاْسَتِمْع إلى الُجَمل، وأَِعْدها، ثُّم َتأََّمْل َمعاِنَيها.2

َور. أنَت َتْلَتِقُط الصُّ

َأْلعَُب َمع َأْصِدقائي.

م. هي ُتِحبُّ الُمَخيَّ

هو ُيِحبُّ َصْيد األَْسَماك.

هو َيْسَبُح في الَبْحر.

أَْقَرأُ الِكتاب.
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ِاْمأل الَفراغات اآلِتية ُمْسَتعيًنا ِبالقاِئمة َكما في الِمثال. 3

أُِحبُّ ............................... .أُِحبُّ َصْيد األَْسماك

أُِحبُّ ............................... .

أُِحبُّ ............................... .

أُِحبُّ ............................. .

أُِحبُّ ............................... .

َور / اللُّْعبة َمع أَْصِدقائي / ِقَراءة الُكُتب َصْيد األَْسماك  / ِاْلِتقاط الصُّ
باحة في الَبْحر  الُمَخيَّم/  الّسِ
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ْث َمع َصديِقك َعن الُعْطلة َكما في الِمثال.5 َتَحدَّ

ــَتعيًنا ِبالقاِئمــة َكمــا فــي 4 ــأَل الَفراغــات فــي الَجــْدَول اآلتــي ُمْس اْم
ــال. الِمث

َور ديقات / شاطئ الَبْحر / الِتقاط الصُّ باحة في البحر/  الَمْكَتبة / الّلِعب مع الصَّ  الّسِ

إلى أَْين َسَتْذَهُب في الُعْطلة 
ْيِفّية يا َكريم؟ الصَّ

ماذا َسَتْفَعُل في الَقْرية؟
َسأَزور أقاِربي. 

َسأَْذَهُب إلى الَقْرية 
يا َخديجة! 

أنَت
ذاِهب

  
ِهبــة ذا

ِلِزيارة األقاِربإلى الَقْرية
باحة في البحرإلى الّساِحلهو ِللّسِ

ِلِقراءة الُكُتبإلى.......................أَنا
ِلـ.......................إلى الَحديقةهي
ِلَصْيد األَْسماكإلى.......................أنِت

ِلـ.......................إلى الغابةأَنا
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ِاْسَتمع إلى الِحوار، وأَِعْده، ثُّم َتأََّمْل َمعاِنَيه.6

الُعْطلة
: أَْهاًل يا ُعَمر!  يوُسف 

: أَْهاًل يا يوُسف! َكْيف حالُك؟ ُعَمر  
، َوأَنَت؟ : ِبَخْير الَحْمُد للّٰ يوُسف 

نة الَماِضية؟ : ُشْكًرا، إلى أَْين َذَهْبَت في ُعْطلة ِنْصف السَّ  ُعَمر  
: َذَهْبُت إلى الَقْرية َمع عاِئَلتي. يوُسف 

: وماذا َسَتْفَعُل في هذه الَعْطلة؟ ُعَمر  
: أُريُد ِقراءة الُكُتب في الَبْيت، وأَْنَت؟ يوُسف 

: َسأَْذَهُب إلى إْسَطْنبول ِلِزيارة أَقاِربي. ُعَمر  
: َمتى َسَتْذَهُب إلى إْسَطْنبول؟ يوُسف 

. ًرا إْن شاء اللّٰ : َسأَْذَهُب َغًدا، وَسأَْسَتْيِقُظ ُمَبّكِ ُعَمر  
: واآلن، إلى أَْين َتْذَهُب؟ يوُسف 

ز الَحقاِئب. : إلى الَبْيت، أِلَُجّهِ ُعَمر  
المة! : ِرْحلة َسعيدة. َمع السَّ يوُسف 

. : ُشْكًرا، في أَمان اللّٰ ُعَمر  
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ِئلة اآلِتية َحَسب الِحوار.7 أِجْب َعن األَْسْ

1   ما ُعْنوان الِحوار؟

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

نة الَماِضية؟ 2   إلى أَْين َذَهَب يوُسف في ُعْطلة ِنْصف السَّ

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

3   َهْل يوُسف َذَهَب َمع عاِئَلِته؟

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

4   إلى أَْين َسَيْذَهب ُعَمر؟

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

5   ماذا يُريُد يوُسف في هذه الُعْطلة؟

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

ًرا؟ 6   َهْل َسَيْسَتْيِقُظ ُعَمر ُمَتأَّخِ

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

ُز الَحقاِئب؟ 7   َمْن َسُيَجِهّ

. ...............................................................................................................................         
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َور َكما في الِمثال، ثُّم اْقَرأ الِعبارات.8 ِصْل َبْين الِعبارات والصُّ

ِقراءة الُكُتب

َصْيد األَْسماك

لُْعبة ُكرة الَقَدم

ِسباحة

ِزيارة األَقاِرب

َور ِاْلِتقاط الصُّ
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ْل َمعاِنَيُهما، ثُّم أَِجْب َعن األَْسِئلة أْدناه. 9 ْين، وَتأَمَّ ِاْقَرأ النَّصَّ

1   َمن َذَهَب إلى الَقْرية في الُعْطلة الماِضية؟
. ...............................................................................................................................         

2   إلى أَْين َيْذَهُب َعِلّي في هذه الُعْطلة؟
 . ...............................................................................................................................         

ْحم ُمِهّمة في اإلْسالم؟  3   هل ِصلة الرَّ
. ...............................................................................................................................         

4   هل في أَْنطاْليا َبْحر؟
. ...............................................................................................................................         

5   إلى أَْين َسَتْذَهُب عاِئشة؟
. ...............................................................................................................................         

َمْرَحًبا! ِاْسمي عائشة. في 
هذه الُعْطلة سأَْذَهُب إلى 
أَْنَطاْلَيا. أِلَنَّ فيها َبْحًرا 

وأَنا أُِحبُّ َصْيد األَْسماك  
باحة في الَبْحر، ألَّن  والّسِ
ّحة.   باحة ُمفيدة ِللّصِ الّسِ

أْهاًل يا أَْصِدقائي. أَنا 
َعِلّي، َذَهْبُت إلى الَقْرية في 
الُعْطلة الماِضية. وَلِكن في 
هذه الُعْطلة َسأَْذَهُب إلى  
إْسَطْنبول ِلزيارة أَقاِربي. 

ْحم ُمِهّمة في  أِلَّن ِصلة الرَّ
اإلْسالم.
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َور َكما في الِمثال.10 اُْكُتْب ُجَماًل َحَسب الصُّ

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

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

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

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

باحة في الَبْحر أُِحبُّ الّسِ

الَوْحدة 6

الَوْحدة 6
200
200



َور 1 ِاْمأَل الَفراغات اآلِتية ِبالِعبارات الُمناِســبة َلها ُمْســَتعيًنا ِبالصُّ
َكمــا فــي الِمثال.

هو يُِحّب .......................... 
في الُعْطلة.

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

في الَبْحر ُمْمِتع. 

فاِطمة َتْذَهُب إلى الَبْحر  
. ..........................

َسأَْذَهُب إلى الَقْرية في الُعْطلة
. ..........................

أَنا أَْلَعُب .......................... 
نة. في ُعْطلة ِنْصف السَّ

أخي يُِحبُّ .......................... 
في الطَّبيعة.

ِقراءة الُكُتب

َصْيد األَْسماك 

 ُكرة الَقَدم 

 

باحة  للّسِ

ِلِزيارة األَقاِرب 

 

َور ِاْلِتقاط الصُّ

ِقراءة الُكُتب

12

3

5

4

6

التَّْدريبات
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ا َقصيًرا َعّما َتْفَعُله في الُعْطلة القاِدمة، ُمْسَتعيًنا 2 اُْكُتْب َنصًّ
ِبالتَّمارين الّساِبقة.

في الُعْطلة القاِدمة سأَْذَهُب إلى.......................
......................................................................................

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

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

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

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

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

التَّْدريبات
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القاموس

قاموس
203
203

أ
!Aslaأََبًدا

Bedenler, vücutlarاألَْبدان

Çok yavaşأَْبَطأ

Kahramanlarأَْبطال

Yönelِاتِّجْه 

ااِلِتّحاد العاَلمي 
ِلْلِحفاظ َعلى الِبْيئة

Dünya Çevre Koru-
ma Birliği

!Beni bırakاُْتُرْكني

 ,Yardımcı olurumأََتعاَون
ediyorum. 

.Geldiأَتى

Günahِإْثم

.Çalışıyorumأَْجَتِهُد

Bedenlerاألَْجساد

ُز .Hazırlıyorumأَُجِهّ

Küresel ısınmaااِلْحِتباس الَحراري

Duyular, duygularإْحساس

En tatlıأَْحَلى

Bazenأَْحياًنا

 .Yaşattınأَْحَيْيَت

Özetِاْخِتصار

Edebiyatأََدب

   Edebiyatçı (ç)أَديب )ج( أَُدباء 
edebiyatçılar

Radyoِإذاعة

Ruhlarأَْرواح

Tüketimِاْسِتْهالك

Çek (torbadan)ِاْسَحْب )من الكيس(

 İlk yardımاإلْسعافات األَّوِلّية

Hastalıklarاألَْسقام

Stil, tarz, yöntemأُْسلوب

Surlar, duvarlarأَْسوار

Özlemekِاْشِتياق إلى........

ُع       ,Destekliyorumأَُشّجِ
cesaretlendiriyorum

 ,Merhamet ediyorumأَْشِفُق
şefkat gösteriyorum.

.Döküyorumأَُصّب



القاموس
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Ashabı kehfimizأَْصحاب َكْهفنا

اء               Saygıdeğerأَْصِدقائي األَِعزَّ
arkadaşlar!

Hakkın Sesleriأَْصوات الَحق

Gerçek, asılأَصيل

 Atıkların geriإعادة َتْدوير النَّفايات
dönüşümü

!Geç (yolu)اُْعُبْر

.Biliyorumأَْعِرُف

Azalar, organlarاألَْعضاء

Boş işlerاألَْعمال الفاِرغة

El sanatlarıاألَْعمال الَيَدِويّة

Dini bayramlarاألَْعياد الّديِنّية

Gözlerini kapatأَْغِمْق َعْيَنْيك

Şarkıأُْغِنية

!Açıl susam açılِاْفَتْح يا ِسْمِسم!

.Sevindirdinأَْفَرْحَت

Akrabalarأَقاِرب

.kabul ettiأَْقَبَل

 Daha eski, en eskiأَْقَدم

.Yalan söylüyorumأَْكِذُب

Kâğıt torbalarاألَْكياس الَوَرِقّية

İptal ettinأَْلَغْيَت

Kalp ağrısıأََلم الَقْلب

Ön koltuklarاألَماِكن األَماِمّية

Arka koltuklarاألَماِكن الَخْلِفّية

Durumأَْمر

Hastalıklarأْمراض

!Dikkat etِاْنَتِبْه

.Bekliyorumأَْنَتِظُر

.Taşındıِاْنَتَقل

.Şaşırdıِاْنَدَهَش

Faaliyetlerأَْنِشطة

.Kapandıِاْنَغَلَق

Volkanik patlamalarِاْنِفجار الَبراكين

Kurtarmakإْنقاذ

!Beni kurtarأَْنِقْذني



القاموس
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205

Boş vakitlerأْوقات الَفراغ

ب
Pandaباْندا

Talihsiz, bahtsızباِئس

Yavaşçaِبُبْطء

Papağanَببَّغاء

yerine ...َبَداًل من ....

İyilikِبّر

Havuz, göletِبْركة

Programَبْرناَمج

Piller, bataryalarَبطاِريّات

Kart (ç) kartlarِبطاقة )ج( ِبطاقات

ت

.Gönderirَتْبَعث

Gecikiyorsunَتَتأَّخُر

.Besleniyorsunَتــَتـَغّذى

ل Gezinmek, dolaşmakَتَجوُّ

ك تَُحّرِ
Hareket ettirir,  
hareketlendirir.

ج  في......  Mezun olmakَتَخرُّ

ج ِباْمِتياز  Üstün başarı belgesiَتَخرُّ
ile mezun olmak

Kurtulmakَتَخلُّص

Sürer, alır (vakit)َتْسَتْغِرُق

.Uyanıyorsunَتْسَتْيِقظ

 Tırmanmakتَسلُّق

ل Dilenmekَتَسوُّ

 .Kapsarَتْشُمل

İyileştirirتُْصِلح

.Yapıyorsunَتْصَنُع

.İşbirliği yaptıَتعاَوَن

 ,Yardımlaşmaَتعاُون
İşbirliği

verirتُْعطي

Eğitimَتْعليم

.İmar ediyorsunَتْعَمُر

          .Ayrılıyorsunتُغاِدُر
(bir yerden)



القاموس
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.Yapılırتُقام

.Yer alır, bulunurَتَقُع 

Gelenekselَتْقليِديّة

.Güçlendirirتَُقّوي

ث الِمياه Su kirliliğiَتَلوُّ

ث الَهواء Hava kirliliğiَتَلوُّ

.Yapıyorتُماِرس

Canlandırmakَتْمثيِلّية

Timsahِتْمساح

.Yayınlıyor, yayılırَتْنُشُر

ط .Aktif olur, yaparتَُنّشِ

ر .Aydınlatırتَُنّوِ

Başarıَتْوفيق

ث

meyveَثَمرة

Liseثاَنِويّة

Kültürَثقافة

ج

Dağlarِجبال

Koşuالَجْري

Havuçجَزر

bedenِجْسم

İyiَجّيِد

Komşuجيران

Nesil, soyجيل

ح

Vakit geldiحان َوْقت

Modernَحديثة

الم Savaş ve barışالَحْرب والسَّ

.Elde ettikَحَصْلنا على.........

Medeniyetlerَحضارات

Çukurُحْفرة

Mezuniyet töreniَحْفلة التََّخّرج

Korumaِحماية

خ

Zararlarَخساِئر

Adımُخْطوة
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Hatip, Konuşmacıَخطيب

Hatıralarَخواِطر 

Atlarُخيول

د
Ayıُدّب

Kan (ç) kanlarَدم )ج( ِدماء

Rolَدْور

Kursَدْورة

ذ
Atatürk’ün anısıِذْكرى أَتاتورك

Hatıralarِذْكَريات

ر

Öncü, liderراِئد

Mükemmelراِئعة

بيع والَفراشة Bahar ve kelebekالرَّ

Yolculukِرْحلة

 Ağırlık kaldırmakَرْفع األَْثقال

 Ata binme / ataُركوب الَخْيل
binmek

 Atıcılıkِرماية

Romanِرواية

Romancıِرواِئــّي

ضوا Eğitin, terbiye edinَرّوِ

Beden Sporuِرياضة األَْبدان

ياضة الَجماِعّية  Toplu sporالِرّ

ياضة الّساِكنة Statik sporالِرّ

كة ياضة الُمَتَحِرّ Hareketli sporالِرّ

ز

Depremِزْلزال

س

.Araştıracağımَسأَْبَحُث

       ,Uyanacağımَسأَْسَتْيِقُظ
kalkacağım.

.Özleyeceğimَسأْشتاُق إلى........

Yüzme / yüzmekِسباحة

Çöp sepetiَسّلة النَّفايات

Emniyet, güvenlikَسالمة

Kaplumbağaُسَلْحفاة

Merdivenُسلَّم
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Davranışُسلوك

Balıkَسَمك

ُث .Konuşacağızَسَنــَتَحدَّ

.Kutlayacağızَسَنْحَتِفل  بـ.....

Denizci Simbadِسْنِدباد الَبّحار

Hamal Simbadِسْنِدباد الَحّمال

.Devam edeceğizَسَنْسَتِمرُّ

.Hazırlayacağızَسنُِعدُّ

َسواء أَكاَن .... أو 
...Olup olmadığını

Egemenlikِسيادة

Katılacakَسَيْلَتِحُق بـ......

Senaryoسيناْريو

ش

Sahilشاِطئ

Şairشاِعر

Şiir (ç) şiirlerِشْعر )ج( أْشعار

Diplomaَشهادة

Meşhurَشهير

ص

.Bağırdıصاح

Sağlıkِصّحة

Kayaَصْخرة

Dostlukَصداقة

Yapı, binaَصْرح

Zorَصْعب

ْحم Akraba ziyaretiِصلة الرَّ

ْندوق العاَلمي  الصُّ
ِللطَّبيعة

Dünya yabani 
hayatı koruma fonu 
(IUCN)

Balık tutmakَصْيد األَْسَماك

ض

.Güldüَضِحك

İri, büyük, devَضْخم

Gürültüَضْوضاء

ط
Enerjiطاقة
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Veterinerالطَّبيب الَبْيَطري

ظ

Gölgeِظّل

ع

Genellikleعادًة

Başkentعاِصمة

Yaşlıَعجوزة

Düşmanlarُعْدوان

Kararlılık, azimَعْزم

Balَعَسل

Kaslarَعَضالت

Güzel Koku, Parfümِعْطر

Hoş kokuluَعِطرة

نة Yarıyıl tatiliُعْطلة ِنْصف السَّ

Kemiklerِعظام

Ceza, sıkıntıِعقاب

Bilim (ç) bilimlerِعْلم )ج( ُعلوم

ْلجوِقّي Selçuklu dönemiالَعْهد السَّ

Fırtınalarَعواِصف

            Bayram (ç)عيد )ج( أَْعياد
bayramlar

Kurban bayramıعيد األَْضحى

Cumhuriyet bayramıعيد الُجْمهوِريّة

ْفل Çocuk bayramıعيد الطِّ

Ramazan bayramıعيد الِفْطر

Zafer bayramıعيد النَّْصر

غ

Ormanغابة

.Ayrıldıغاَدَر

Öğle yemeğiَغداء

Ağaç dikmekَغْرس األَْشجار

ف

.Bayram bitti, geçtiفاض العيد

Anidenَفْجأة
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Ebru sanatıَفّن األَْبرو

Tezhip sanatıَفّن التَّْذهيب

Çinicilikَفن الخَزف التُّْركـِّي

Sanatçıَفنّان

 ,Taşkınlarَفَيضانات
Sel felaketleri

ق

Gelenقاِدم

قاعة ُمْؤَتَمرات 
الَخليج

Haliç Kongre Merke-
zi

Komutanقاِئد

 İnsanın kapasitesiُقْدرة اإِلْنسان

 Dönem, asırَقْرن

Acımasızlık, katılıkَقْسوة

          Öykü, hikâye (ç)ِقّصة ج قِصص
hikayeler

Perili Köşkالَقْصر الَمْسكون

Kediِقطّة

Ağaç kesmekَقْطع األْشجار

 İp atlamakَقْفز الَحْبل

Çöpُقمامة

.Ayağa kalktıقام

.Üstesinden geldinَقَهْرَت

ك
Felaketكاِرثة

 Kupaَكْأس

Macera Kitaplarıُكُتب الُمغاَمرات

ّلة Basketbolُكرة السَّ

Voleybolالكرة الطاّئرة

Futbolُكرة الَقَدم

 Hentbolُكرة الَيد

َر .Tekrar ettiَكرَّ

 ,Kötü, hoş olmayanَكريهة
sevilmeyen

Köpekَكْلب

Yıldızَكْوَكُب
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Poşet, çantaكيس

ل

Endişe etmeال َتْقَلْق

Bundan dolayıِلَذِلك

Hırsızlarلُصوص

Güzel, hoşَلطيف

ياقة Liyakat, yeterlilikالّلِ

Olsunlarلُيْصِبحوا

م

 Ne (hakkında ..…)ما َرْأيُُكم في .....؟
düşünüyorsunuz?

Yürüyerekماِشًيا

Maç karşılaşmaُمباراة

Sevinçli, mutluَمْبسوط

ف Üzgünُمَتأَِسّ

Edebiyat Dergisiَمَجلَّة أََدِبّية

İçindekilerُمْحَتَويّات

Değişik, farklıُمْخَتِلفة

Samimi, sadıkُمْخِلص

Çadırُمَخّيم

İlkokulالَمْدَرسة ااِلْبِتداِئّية

طة Ortaokulالَمْدَرسة الُمَتَوّسِ

Spiker, Sunucuُمذيع

Neşeَمَرح

نوا Yumuşatın, esnetinَمّرِ

 Yaşlılara yardımُمساَعدة الُمِسِنّين
etmek

 Mağdurlara yardımُمساَعدة الَمْنكوبين
etmek

 Göçmenlere yardımُمساَعدة النّاِزحين
etmek

Hoşgörüُمساَمحة

Dinleyicilerُمْسَتِمعون

Sorumluَمْسؤول

Sorunlarَمشاِكل

Sahneَمْشَهد

 Yürümekَمْشي

Güreşُمصاَرعة

ّري Gizli mabetالَمْعَبد الِسّ
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İstiklal Marşıَنشيد ااِلْسِتْقالل

.Ayrılıyoruzَنْفَتِرُق

Mizah, Şaka, nükteنُْكتة

.Resim çekiyoruzَنْلَتِقط ُصَوًرا

Karıncaَنـْملة

Kulüplerَنوادي

هـ

Sakinهاِدئ

İnmekُهبوط

Sarsıntıَهّزة

و

Açıkواِضحة

Dostlukُوّد

 Kiloَوْزن

ي

...Ne kadar da يا َله ِمن

ُل .Değiştiriyorيَُبّدِ

Bina yapıyorlarَيْبنون

İyi yaparlarيُْتِقنوا

Sergi, fuarَمْعَرض

Geçimimَمعيَشتي

Faydalıُمفيدة

Boksُمالَكمة

 Oyun sahasıَمْلَعب

Mükemmelُمْمتاز

Hoş, eğlenceliُمْمِتع

Gayrimenkul, mülkُمْمَتَلكات

Aktris, oyuncuُمَمثِّل  

Faydalarَمَناِفع

 Takımُمْنَتَخب

.İhsan ettin, verdinَمَنْحَت

Bölgeِمْنَطقة

د ِباالنْقِراض -Soyu tükenme tehُمَهدَّ
likesinde olan

Konferans, Kongreُمْؤَتَمر

Var, bulunan, mevcutَمْوجود

Sevgiَمَوّدة

Konuَمْوضوع

ن
Kulüp (ç) kulüplerنادي ج أَْنِدية

ياضة Spor kulübüنادي الِرّ

حافة Gazetecilik kulübüنادي الصَّ

İzcilikنادي الَكّشافة

Tiyatro kulübüنادي الَمْسَرِحّية

Kütüphane kulübüنادي الَمْكَتبة

Temizlik kulübüنادي النَّظافة

Bitkilerَنباتات

.Uzaklaşıyoruzَنْبَتِعد

َنتَِّفُق
Anlaşıyoruz, 
katılıyoruz (birleşi-
yoruz.)

ُز  ,Donatıyoruzنَُجِهّ
hazırlıyoruz.

.Elde ederiz, alırızَنْحُصُل على......

Arıَنْحلة

e doğru-َنْحو

.Saklanıyoruzَنْخَتِبئ

 .Oluştu, ortaya çıktıَنَشأَْت 
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İstiklal Marşıَنشيد ااِلْسِتْقالل

.Ayrılıyoruzَنْفَتِرُق

Mizah, Şaka, nükteنُْكتة

.Resim çekiyoruzَنْلَتِقط ُصَوًرا

Karıncaَنـْملة

Kulüplerَنوادي

هـ

Sakinهاِدئ

İnmekُهبوط

Sarsıntıَهّزة

و

Açıkواِضحة

Dostlukُوّد

 Kiloَوْزن

ي

...Ne kadar da يا َله ِمن

ُل .Değiştiriyorيَُبّدِ

Bina yapıyorlarَيْبنون

İyi yaparlarيُْتِقنوا

ثون .Konuşuyorlarَيَتَحدَّ

.Çevreliyor, kuşatıyorيُحيط بـ...

.Seçiyorَيْختاُر

.Hizmet ederlerَيْخِدموا

.Savunurlarَيْدَفعوا

.Dönüyorَيْرِجُع

.Koşuyorَيْرُكُض

Ağaç dikmekَيْزَرع  

Solَيسار

 ,Yardım ediyorيُعاِوُن
destekliyor.

.Sayılırيُْعَتَبر

.Kahvaltı yapıyorيُْفِطُر

.Öneriyorَيْقَتِرُح

ياضة(  Spor yapıyor, İdmanيُماِرُس )الِرّ
yapıyor.

Sağَيمين

.Havlıyorَيْنَبُح

.Bitiyorَيْنَتهي
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