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ORGANIZASYON ŞEMASI

Kitapta Kullanılan Semboller

Dinleme: Bu sembol “dinleme” etkinli-
ği yapılacağını göstermektedir.

Konuşma: Bu sembol “konuşma” etkin-
liği yapılacağını göstermektedir.

Okuma: Bu sembol “okuma” etkinliği 
yapılacağını göstermektedir.

Yazma: Bu sembol “yazma” etkinliği ya-
pılacağını göstermektedir.

Hazırlık Soruları
Tema önce-

sindeki hazırlık 
çalışmalarını 
gösterir.

Tema Içerikleri
Temada işle-

necek konuları 
gösterir.

Tema Numarası
Kaçıncı tema 

olduğunu gösterir.

Tema Adı الَحياة الَيوِمّية
باح  ْرس األوَّل   : النَّشاط يف الصَّ الدَّ
ْرس الّثاين   : النَّشاط يف الظُّْهر  الدَّ
ْرس الّثالِث : النَّشاط يف املَساء  الدَّ

َتْمِهيد

 الَوْحدة 1

ْتيب. باح؟ أُذْكُرْها  عىل التَّ 1 ( ما األَْعامل الّتي تَُقوم بها يف الصَّ

2 ( ماذا تَْفَعل عادًة يف الظُّْهر ؟

3 ( متى تَعود من املَْدَرسة عادًة ؟

4 ( ماذا تَْفعل يف املَساء عادًة ؟
9

Sayfa Numarası
     Her sayfanın 

altında Arapça ya-
zılışı verilmiştir.

Etkinlik Yönergesi

Etkinlik yöner-
gelerini gösterir.

Track Numarası
CD’den dinleme 

etkinliği yapılacağını 
ve sırasını gösterir.

Tema Konuları-
nı gösterir.
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الَوْحدة 1

الم عليكم يا أَْحَمد!  َعِليٌّ     : السَّ
الم يا َعِلّي! أَْحَمد   : وعليكم السَّ
علي    : متى َتْسَتْيِقظ يا أَْحَمد؟ 

أَْحَمد    : أَْسَتْيِقظ في الّساعة الخاِمسة  ألَُصّلي َصالة الَفْجر. 
علي    : هل َتنام بعد َصالة الَفْجر؟

الة. أَْحَمد    : ال، ال أَنام بعد الصَّ
الة؟ علي    : ماذا َتْفَعل بعد الصَّ

ز َحقيَبتي، وأَْخُرج من الَبْيت   اًل، أَتناَول الَفطور مع أُْسَرتي، ثّم أَُجِهّ أَْحَمد    : أَوَّ
      في الّساعة الّساِبعة والِنّْصف ُكلَّ َيْوم.  

علي    : كيف َتْذَهب إلى الَمْدَرسة؟
أَْحَمد   : بالحاِفلة الَمْدَرِسّية. 

ْرس يا أَْحَمد؟ علي     : متى َيْبَدأ الدَّ
أَْحَمد    : في الّساعة الثّاِمنة َتماًما. 

علي     : كم ِحّصًة َتْدُرس في الَيْوم؟
أَْحَمد  : أَْدُرس ِستَّ ِحَصص في الَيْوم. 

: في أَمان الّل يا أَْحَمد.  علي 
المة يا علي.  : مع السَّ أَْحَمد 

1( ِاْسَتِمْع إلى الِحوار اآلتي، وَأِعْدُه.
ِديَقْين َبْين الصَّ

باح النَّشاط في الصَّ

T1
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الَحياة الَيوِمّية
باح  ْرس األوَّل   : النَّشاط يف الصَّ الدَّ
ْرس الّثاين   : النَّشاط يف الظُّْهر  الدَّ
ْرس الّثالِث : النَّشاط يف املَساء  الدَّ

َتْمِهيد

 الَوْحدة 1

ْتيب. باح؟ أُذْكُرْها  عىل التَّ 1 ( ما األَْعامل الّتي تَُقوم بها يف الصَّ

2 ( ماذا تَْفَعل عادًة يف الظُّْهر ؟

3 ( متى تَعود من املَْدَرسة عادًة ؟

4 ( ماذا تَْفعل يف املَساء عادًة ؟
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الَوْحدة 1

الم عليكم يا أَْحَمد!  َعِليٌّ     : السَّ
الم يا َعِلّي! أَْحَمد   : وعليكم السَّ
علي    : متى َتْسَتْيِقظ يا أَْحَمد؟ 

أَْحَمد    : أَْسَتْيِقظ في الّساعة الخاِمسة  ألَُصّلي َصالة الَفْجر. 
علي    : هل َتنام بعد َصالة الَفْجر؟

الة. أَْحَمد    : ال، ال أَنام بعد الصَّ
الة؟ علي    : ماذا َتْفَعل بعد الصَّ

ز َحقيَبتي، وأَْخُرج من الَبْيت   اًل، أَتناَول الَفطور مع أُْسَرتي، ثّم أَُجِهّ أَْحَمد    : أَوَّ
      في الّساعة الّساِبعة والِنّْصف ُكلَّ َيْوم.  

علي    : كيف َتْذَهب إلى الَمْدَرسة؟
أَْحَمد   : بالحاِفلة الَمْدَرِسّية. 

ْرس يا أَْحَمد؟ علي     : متى َيْبَدأ الدَّ
أَْحَمد    : في الّساعة الثّاِمنة َتماًما. 

علي     : كم ِحّصًة َتْدُرس في الَيْوم؟
أَْحَمد  : أَْدُرس ِستَّ ِحَصص في الَيْوم. 

: في أَمان الّل يا أَْحَمد.  علي 
المة يا علي.  : مع السَّ أَْحَمد 

1( ِاْسَتِمْع إلى الِحوار اآلتي، وَأِعْدُه.
ِديَقْين َبْين الصَّ

باح النَّشاط في الصَّ

T1
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الَوْحدة 1

1 - َبْيَن َمْن َيدور الِحوار؟
2 - هل َينام أحمد بعد َصالة الَفْجر؟

باح؟ 3 - ماذا َيْفَعل أحمد في الصَّ
4 - متى َيْبَدأ َدْرس أحمد؟

5 - كم ِحّصًة َيْدُرس أحمد في الَيْوم؟ 

* - الَفْجر – الظُّْهر – الَعْصر –  األَذان – الَمْغِرب
1 - ُغْرفة الُجلوس – ُغْرفة النَّْوم – الَمْطَبخ – الَحّمام - الَمْغَسل

2 - َمساء - َصباًحا – َلْياًل - َقريًبا – ظُْهًرا 
3 - َيأُكل – يَُصّلي – َيْعَمل – َيْقَرأ – َيمين 

طة – الِعمارة – الثّاَنِويّة 4 - االْبِتداِئّية – الُمَتَوّسِ

ل الِحوار الّساِبق إلى النَّص، ثّم اْشَرْحُه ألَْصِدقاِئك. 3( َحّوِ

2( أَِجْب عن األَْسِئلة اآلِتية َحَسَب الِحوار.

4( َضْع َخًطا َتْحت الَكِلمة الَغريبة َكما في الِمثال. 

ِديَقْين َبْين الصَّ
ــي َصــالَة الَفْجــر ................ ــد ِفــي الّســاعة الخاِمســة  لُيَصّل ــَتْيِقظ أْحَم  َيْس
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
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الَوْحدة 1

5( ِاْسَتمْع، ثّم اْمَل الَفراغات اآلِتية، واْقَرأُه مع َزميِلك.  
ديقَتْين بين الصَّ

: َصباح الَخْير يا َزْيَنب .   َعاِئشة 
: .......... .......... يا َعاِئشة.  َزْيَنب   

:  .......... ..........؟  عائشة  
:  الَحْمُد لّل ، أنا بَخير ..........؟  زينب   

: .......... ..........، أين َتْسُكنين يا زينب ؟  عائشة  
: .......... .......... ........... ،.........؟  زينب   

: أَْسُكن في .......... .......... .  عائشة  
: .......... ..........؟   زينب   

: أَْدُرس في جاِمعة غازي. عائشة  
: .......... .......... َبعيدة عن َمْرَكز أَْنَقرة؟ زينب  

: ال، جاِمَعتي َقريبة .......... ........... .  عائشة   
:.......... ..........إلى الجاِمعة؟  زينب  

: أَْذَهب إلى الجاِمعة ماِشيًة ..........؟  عائشة  
: أَْذَهُب بحاِفلة الجاِمعة.  زينب  

: أََتَمنّى لك التَّوفيق يا زينب. إلى الّلِقاء   عائشة  
: ُشْكًرا يا عاِئشة .......... .......... .  زينب  

T2
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الَوْحدة 1

َور اآلِتية، ثّم اْكُتْب ُجَماًل من ِعْنِدك كما في الِمثال.     6( اُْنظُْر إلى الصُّ

ل َمعاِنَيها، ثُّم اْكُتْبها في َدْفــْتِرك.      7( ِاْقرأ الُجَمل اآلتية، وتأمَّ

 ––––––––––––––––––––– • •    هو َيْقَرأ الَجريدة.

 ––––––––––––––––––––– •

رس. 1- أعتذر منك يا أْستاَذتي ألني تأخرت عن الدَّ
2- أباِرك أُْستاذي ِبمناَسبة عيد الُمَعّلِم.

3- أْرِفض الِغّش في االْمِتحان.
4- أْشُكر ُكّل َمن َدعا لي ِبَخْير. 

5- أََتَمنّى لك الُمَوفَِّقية في االْمِتحان.    
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الَوْحدة 1

8 ( ِاْسَتِمْع إلى النَّص، ثّم أَِجْب عن األَْسِئلة اآلِتية. 

T3

1 - متى َيْسَتْيِقظ خاِلد من َنْوِمه  عادًة؟
...................................................................................

اًل؟ 2 - ماذا َيفَعل خالد أوَّ
...................................................................................

3 - متى َيذَهب خالد إلى الَمْدَرسة؟
...................................................................................

4 - ماذا َيْفَعل خالد في ااِلْسِتراحة؟
...................................................................................

5 - متى َيعود خالد من الَمْدَرسة؟
...................................................................................

6 - ماذا َيْفَعل خالد أّواًل ِفي الَبْيت؟
...................................................................................

ه؟ 7 - هل يُساِعد خالد أُمَّ
...................................................................................

8 - هل يُشاِهد خالد الِتّْلفاز بعد الَعشاء؟
...................................................................................

9 - متى َينام خالد عادًة؟
...................................................................................
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الَوْحدة 1

1( ِاْسَتِمْع إلى الِحوار اآلتي، وَأِعْده مع َزميِلك.
في االْسِتراحة

ْهر النَّشاط في الظُّ

T4

          
َزِكّي    :
َزْيَنب    : 

          
َعِلّي     :

         
َزِكّي    :

               
َزْيَنب    :
َزِكّي     :

 
َعلّي    :

        

َزْيَنب وَعِلّي وَزكّي طاُّلب في ُكِلّّية الَهْنَدسة وهم أَْصِدقاء.
حان َوْقت ااِلْسِتراحة، هل َسَنْذَهُب إلى الَمْطَعم أم الَمْقِصف؟

ــم الجاِمعــة  َســَيكون  ــم الجاِمعــة لكــن َمْطَع ــْب إلــى َمْطَع ــا َنْذَه َهيَّ
ُمْزَدِحًمــا اآلن.             

هــاب إلــى َمْكَتبــة الجاِمعــة. َنِســيُت كتابــة الواِجــب  آه!، يِجــب الذَّ
ــص.  هــاب إلــى الَمْقِصــف لَتنــاُول الُخْبــز الُمَحمَّ الَمْنزلــّي. أُريــد الذَّ
اًل أنــا أُريــد أن أَُصّلــي َصــالة الظُّْهــر بعــد ٰذِلــك َســأَتناَول الَغــداء  أوَّ

إن شــاء الّل.      
َيِجُب أن نَُفّكِر بَشْكل َسريع َلْيَس َلَدْينا َوْقت َكثير.

ــز، بعــد  ــد أن آُكَل شــاِوْرمة بالُخْب ــى الَمْقِصــف، أري ــْب إل ــا َنْذَه هّي
ــا. ــِجد مًع ــى الَمْس ــَنْذَهب إل ــداء َس الَغ

اًل َســأَصّلي َصــالة الظُّْهــر ثــّم َيِجــُب َعَلــيَّ أن أَْذَهــب  أنــا آِســف، أَوَّ
إلــى الَمْكَتبــة. أنــا َســآُكل ِبْســُكويت أَْثنــاء ِكتابــة الواِجــب الَمْنِزِلــّي. 

المة. مع السَّ
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الَوْحدة 1

2( أَِجْب عن األَْسِئلة اآلِتية حسب الِحوار.

ل الِحوار الّساِبق إلى النَّص، ثّم اْشَرْحه ألَْصِدَقاِئك. 3( َحِوّ

في اإلْسِتراحة

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

2- متى َيدور الِحوار؟
.....................................................................................

3- لماذا َيْذَهب علي إلى الَمكَتبة؟
.....................................................................................

اًل؟ 4- ماذا َيْفَعل علي أَوَّ
....................................................................................

هاب إلى.............................. َنِسَي َعِلّي الواِجب الَمْنِزِلّي و يُريد الذَّ
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
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الَوْحدة 1

4( ِاْمَل الَفراغات اآلِتية من القاِئمة كما في الِمثال. 

5( ِاْقَرأ األَْسِئلة واألَْجِوبة ثُّم اْكُتْبها في َدْفَترك.

 تُريدين          َصالة الَفْجر       الَمْقِصف          ُمْزَدِحمة

ْأ لنَُصّلي َصالة الَفْجر.  ضَّ ْمس أن تُْشِرق , هّيا َنَتوَّ 1 - أوَشَكت الشَّ
َرب الّشاي، أين .......................؟ 2 - أِريد أن أْشْ

3 - ماذا ...................... يا عائشة ؟ أنا ذاِهب إلى السوق.
ع .....................باألَْطفال. واِرِِ يادة الَوَطِنّية واألَْطفال، الشَّ 4  - الَيْوم عيد الّسِ

  ماذا َتْفَعل فاِطمة؟ 
• فاِطمة َتْأُكل الطَّعام.

 ماذا َتْفَعل األّم؟           
• األّم تَُصّلي.

ماذا َيْفَعل علي؟          
• علي َيْغسل األَواني.

جال؟  ماذا َيفَعل الّرِ
جال َيْعَملون. • الّرِ

ماذا َتْفَعل العاِئلة ؟
ْلفاز. • العاِئلة تُشاِهد الّتِ

 ماذا َيْفَعل أَْحَمد ؟        
• أَْحَمد َيْسَتِمع إلى الموسيقى.
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الَوْحدة 1

َور كما في الِمثال. ْن ِحوارات من الَكِلمات اآلِتية ُمْسَتعيًنا بالصُّ 6( َكّوِ

متى َتْذَهب/َتْذَهبين إلى الَمْدَرسة ؟  
أَْذَهب في الّساعة الّساِبعة.

 1- الّسوق – الثّاِنية َتماًما   2- الَبْيت - الواِحدة إاّل ُرْبًعا

4- الَمْكَتبة - الثّاِلثة والِنّْصف  3-  الَمْسِجد - الثّاِلثة 

6- الَبيت - الساِبعة َمساًء 5- الَمْلَعب - الخاِمسة والثُُّلث
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الَوْحدة 1

حيح. 7( ِاْسَتِمْع إلى الُجَمل، ثّم َضْع َرَقًما ُمناِسًبا في الُمَربَّع الصَّ

T5
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الَوْحدة 1

1(  ِاْسَتِمْع إلى الِحوار اآلتي، وَأِعْده.
َنصيحة األُْستاذة

النَّشاط في الَمساء

T6.أمينة وَزْهراء وُمراد طاُّلب في ثانِويّة األِئّمة والُخطباء    
الم عليكم يا أُْستاذة.  األَْصِدقاء   : السَّ

روس؟ الم ياطاُّلب. هل أنتم ذاَكْرتُْم الدُّ : وعليكم السَّ األُْستاذة  
: قال لي ُمراد إنه ذاَكر ُدروَسه ولكنّنا َذَهْبنا إلى الّسيَنما. زهراء  

ا لكن أنتما َيِجب أن َتْجَتِهدا في  : أنا أَْعِرف أّن ُمراد ُمْجَتِهد ِجدًّ األُْستاذة  
    ُدروِسكما َكثيًرا.

: أنت على َحّق يا أْستاذة. أمينة    
:  ماذا َتْفَعل في الَمساء عادًة يا ُمراد؟ األُْستاذة  

: أَْخُرج من الَمْدَرسة و أَْمشي إلى الَبْيت، أَْسَتِريح َقلياًل، بعد      ُمراد   
                 ذلك أُذاِكر ُدروسي ثّم َنْأُكل َطعام الَعشاء ثّم أُذاِكر ُدروسي  

    َمّرًة ثاِنيًة وأَْذَهُب إلى الِفراش. 
: أْحَسْنَت، يا ُمراد، أنت ُمْجَتِهد وُمْنَتِظم في َنْفس الَوْقت. وأنتما   األُْستاذة  

   ماذا َفَعْلتما يا أمينة؟
ر.  أمينة         : نحن َذَهْبنا إلى الّسيَنما، ِاْنَتهى الّسيَنما في َوْقت ُمَتأَِخّ

َرَتْين يا أُْستاذة.     لذلك اْسَتْيَقْظنا من َنْوِمنا ُمَتأَِخّ
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الَوْحدة 1

2( أجب عن األَْسِئلة اآلِتية حسب الِحوار.

ل الِحوار الّساِبق إلى النَّص ثّم اْشَرْحه ألَْصِدقاِئك 3( َحّوِِ
الطّالب الُمْجَتِهد

 
ااِلْمِتحــان   َمْوِعــد  ألّن  َكثيــًرا،  بُدروِســكما  َتْهَتّمــا  أن  َيِجــُب 

ياطُــاّلب. َيْقَتــِرب 
المة. ُشْكًرا يا أُْستاذة، مع السَّ

في أمان الّل. 

األْستاذة       :  

األْصِدَقاء    :
األُْستاذة    :

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

ْرس؟ ر الطُّاّلب عن الدَّ 2 - لماذا َتأَخَّ
.....................................................................................

3 - هل ُمراد ُمْجَتِهد أم َكْسالن؟
.....................................................................................

4 - ماذا َفَعَلْت أمينة وَزْهراء في الَمساء؟
...................................................................................

ْرس ................................................. ــر األْصِدقــاء عــن الــدَّ  َتأَخَّ

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

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

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

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

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

4( ِاْمَل الَفراغات اآلِتية من القاِئمة كما في الِمثال. 

ِته َكثيًرا، ألنّه ال َيأُكل أّي َشْيء بعد الّساعة  1 - َجّدي ______ بِصحَّ
      الّساِبعة َمساًء حسب توصية الطبيب.

2 - .......... َصالة الُجُمعة  في َمْسِجد َحاِجي َبْيرام .
3 - ِاْشَترى أَبي الَمْأكوالت و الَمْشروبات ألّن  َشْهر َرَمضان .......... .

4 - للَفْوز بالجاِئزة .......... أن تُذاِكر ُدروَسك .
تاء لذلك .......... أُّمي بعض 5 - ال توجد المأكوالت الصيفية في الّشِ

      الَمْأكوالت للشتاء.

ز                  أَُصّلي           َيْهَتّم          َيِجب          َيْقَتِرب          تَُجّهِ

َيْهَتّم
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الَوْحدة 1

  -      

5( َتباَدل األَْسِئلة واألَْجِوبة مع َزِميِلك كما في الِمثال.      

 - َصالة الُجُمعة - َمْسِجد َحاِجي َبْيرام

 • أين تَُصّلي َصالة الُجُمعة؟

 • أَصّلي َصالة الُجُمعة في َمْسِجد َحاِجي َبْيرام.

ْلفاز – ُغْرفة الُجلوس  2 - يُشاِهد الّتِ
______________________•
______________________•

_____________________•
_____________________•

1 - َتْقَرأ الُكُتب – الَمْكَتبة 

3 - َيْطُبخ الطَّعام – الَمطَبخ  
_____________________•
_____________________•

_____________________•
_____________________•

أ – الَحّمام     4 - َيَتوضَّ
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الَوْحدة 1

1- َتْقَرأ األُّم الُقْرآن الَكريم.

2- َتْغِسل الَمرأة األْطباق

ُجل الَبْيت.5- َتْكوي الَمْرأة الَمالِبَس. 6- َيْكِنس الرَّ

ُجل الحاِفلة.  4- َيْرَكب الرَّ

3- تَُصّلي الِبْنت َصالة الَمْغِرب.

ورة    حيحة على الصُّ 6( ِاْسَتِمع إلى الُجَمل، ثّم اْكُتب َرَقم الُجْملة الصَّ
حيحــة كمــا فــي الِمثــال.     الصَّ

1

T7
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الَوْحدة 1

7( َتباَدل األَْسِئلة واألَْجِوبة مع َزِميِلك كما في الِمثال.

سة  ّية التَّْرِبية - ُمَدّرِ ُكّلِ ّية الُحقوق – ُمحامي ُكّلِ

ّية الَهْنَدسة – ُمَهْنِدس ُكّلِ ريعة – واِعظة ّية الشَّ ُكّلِ

___________________•
___________________•
___________________•
___________________•

___________________•
___________________•
___________________•
___________________•

___________________•
___________________•
___________________•
___________________•

___________________•
___________________•
___________________•
___________________•

- أين َتْدُرس / َتْدُرسين؟
ّب ؟ ّية الطِّ - أَْدُرس في ُكّلِ

راسة ؟                - ماذا َسَتكون / َسَتكونين بعد الِدّ
- َسأَُكون َطبيًبا / َطبيبًة. إن شاء الّل. 

أ   
ب
أ              
ب



راب الطََّعام والشَّ

الَوْحدة 2

َتْهيد
1 ( ماذا تََتناَول يف الَفطور َعادًة؟

2 ( متى تََتناَول الَغداء؟

3 ( ماذا تََتَناَول يف الَعشاء َعادًة؟

4 ( أُْذكُر بَْعض املَأْكوالت املَْشهورة يف بَلَِدك.

ْرس األَوَّل   : يف الَفطور الدَّ
ْرس الّثايِن   : يف الَغداء  الدَّ
ْرس الّثالِث : يف الَعشاء الدَّ

26
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الَوْحدة 2

الم عليكم.  : السَّ الُمَعِلّمة  
الم.  : و عليكم السَّ الطّالَبتان  

: كيف حالُك يا َخديجة؟ َيْبدو أنّك ُمْتَعبة. المعّلمة  
َمتي.أنا ال آُكل الَفطور عادًة. : نعم يا ُمعّلِ َخديجة  

: لماذا يا خديجة؟ المعّلمة  
ل أن آُكل أّي َشيٍء َصباًحا. : ألنّني ال أَُفّضِ خديجة  

: لكّن الَفطور َوْجبة ُمِهّمة يا خديجة. المعّلمة  
باح؟                 وأنت يا َسْوِكي هل َتناولت الَفطور هذا الصَّ

َمتي أَنا آُكل الَفطور ُكلَّ َصباح عادًة. : نعم يا ُمعّلِ َسْوِكي  
باح يا سوكي؟ : ماذا أَكلت هذا الصَّ المعّلمة  

َمتي. يتون و الَعَسل و الَبْيض والُخْبز يا ُمعّلِ : أكلُت الُجْبن والزَّ سوكي  
: أَْحَسْنت يا َسْوكي هل َشرْبت الّشاي أم الَحليب؟ المعّلمة  

: َشِرْبت الّشاي ِمْثل ُكّلِ تُْرِكّي. سوكي  
: َطّيِب يا سوكي، إلى الّلِقاء. المعّلمة  

: في أَمان الّل. الطّالبتان  

باح الَفطور في الصَّ

1( ِاْسَتِمْع إلى الِحوار اآلتي، وَأِعْده.       

ل: في الَفطور ْرس اأَلوَّ الدَّ

T8
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الَوْحدة 2

2( أَِجْب عن األَْسِئلة اآلِتية حسب الِحوار. 

ل الِحوار الّساِبق إلى النَّص، ثم اْشَرْحه ألَْصِدقاِئك. 3( َحّوِ

 قالت المعلمة  يبدو أن َخديجة متعبة وَسألت عن حالها.  ....................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

الَفطور في الَصباح

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

2 - هل َخديجة َتَتناَول الَفطور عادًة؟
.....................................................................................

باح؟ 3 - هل َسْوِكي َتناَوَلت الَفطور هذا الصَّ
.....................................................................................

4 - لماذا َخديجة ال َتْأُكل الَفطور؟
. ....................................................................................

5 - ماذا أََكَلْت َسْوكي في الَفطور؟
  .....................................................................................

6 - هل َسْوكي َشِرَبْت الّشاي أم الَحليب؟
  ......................................................................................
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4( ِاْسَتِمع إلى الَكِلمات اآلِتية، وأَِعْدها، ثّم اْكُتْبها في دفترك كما في الِمثال.  

َبْيض َمْقليَعَسل

 شاي

ِدْبس

ُمَربّى

َقْهوة

ص  ُخْبز ُمَحمَّ

 ُجْبن

ِقْشطة

َعصير الُبْرتُقال

َحليب

 َبْيض َمْسلوق

َفطير

     ____

ُزْبدة

ُخْبز

َزْيتون

T9
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الَوْحدة 2

َور 5( ِاْسَتِمْع إلى الَكِلمات، وأَِعْدها، ثّم أَْكِمل الَفراغات اآلِتية حسب الصُّ
    كما في الِمثال.

2- َسمين

2- طاِزج 1- باِئت

2- ُحْلو

1- ُمّر

2- َعْطشان1- َجْوعان

1- َنحيف

1- ماِلح

2- حاِمض 
T10حاِمض

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

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

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

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

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

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

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

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

..........................................
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الَوْحدة 2

6( ِاْسَتِمْع إلى الَكِلمات اآلِتية، وأَِعْدها، ثّم اْكُتْبها في دْفَتِرك.

T11

َمْوز

َكَرزِعَنبَتْمرتين

ُرّمان توت َخْوخ

كيوي َبطّيخ

بُْرتُقال

أناناسَشّمامَفراِولة

تُّفاحيوُسِفّي

إْنَجاص
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الم عليكم.  : السَّ يُوُسف  
الم.  : و عليكم السَّ ِإْبَراِهيم  

: هّيا َنْذَهب إلى الَمْطَعم لَتناُول الَغداء.  يوسف  
ا، هّيا َنْذَهب. : أنا َجوعان ِجدًّ إبراهيم  

: أُِريد أن أَْغِسل َيَديَّ قبل األَْكل. يوسف  
: َطْبًعا يا يوُسف، وأنا َسأَْغِسل َيَديَّ أَْيًضا. هذا الَمْطَعم    إبراهيم  

    َنظيف وأَْسعاُره َمْعقولة.
: هذه الطّاولة فاِضية.  يوسف  

لوا أْهاًل و َسْهاًل.  : َتَفضَّ النّاِدل  
: َقاِئمة الطَّعام ، من َفْضِلك. يوسف  

: َلْو َسَمْحت، أُريد َكباًبا. إبراهيم  
َلطة وأُريد أن : أنا أُريد أن آُكل الفاُصوْليا الياِبسة واألُْرز مع السَّ يوسف  

                 أَْشَرب اللََّبن من َفْضِلك. 
: هل عندكم َحَلِويّات؟ إبراهيم  

: َطْبًعا، توَجد َبْقالوة وُكنافة وُمَحلَّبّي يا َسّيِدي. النّاِدل   
: أنا َسآُكل َبْقالوة بعد األَْكل. إبراهيم  

1( ِاْسَتِمْع إلى الِحوار اآلتي، َوَأِعْده.
في الَمْطَعم

ْرس الّثاني: في الَغداء  الدَّ

T12
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الَوْحدة 2

2( أِجْب عن األَْسِئلة اآلِتية حسب الِحوار. 

: وأْنت يا َسّيِدي ، ماذا تُريد من الَحَلِويّات؟ النّاِدل   
: ال أُريد َشْيًئا من الَحَلِويّات. َسأَْشَرب َقْهوة تُْرِكّية َفَقط. يوسف  

: أّي ِخْدمة أُْخرى؟ النّاِدل   
: ُشْكًرا، ال نُريد َشْيًئا آَخر. يوسف  

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

2 - أين َيْذَهب يوسف و إبراهيم؟
....................................................................................

3 - هل الَمْطَعم َنظيف؟
....................................................................................

4 - ماذا يُريد إبراهيم ويوسف؟
....................................................................................

5 - ماذا يُريد إبراهيم بعد األَْكل؟
....................................................................................

6 - بماذا يُريد يوسف أن َيْأُكل الفاُصوْليا الياِبسة واألُْرز؟
....................................................................................
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الَوْحدة 2

ل الِحوار الّساِبق إلى النَّص، ثّم اْشَرْحه ألَْصِدقاِئك. 3( َحّوِ

في الَمْطَعم
َيْذَهب يوسف وإبراهيم إلى الَمْطَعم ...........................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

 ...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
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4( ِاْسَتِمع إلى الَكِلمات اآلِتية، وأَِعْدها.  

T13

ُكْفتةبُْرُغل....................

َدجاج َمْشِوّي

َحساء

َكباب

َلْحم َمْشِوّي

َسَلطة

َمْعَكرونة 

ِبيْتزا

َبطاطا َمْقِلّي

فاصوْليا ياِبسةأُْرز

لحم ِبَعجينفاصوْليا َخْضراء
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5( ِصْل بْين الُجَمل، والَكِلمة الُمناِسبة كما في الِمثال.

َفالِفل

شاِوْرمة

ُكنافة

2

ــواع الَمْأكــوالت وهــي ِعبــارة عــن َلْحــم َمْشــِوّي وبَطِريقــة َخاّصــة  ــْوٌع مــن أَْن َن

لــه َحْيــُث يُْشــوى اللَّْحــم بواِســطة النـّـار، َلْحُمــه َيكــون عــادًة مــن َلْحــم الَبَقــر أو 

جــاج. َلْحــم الدَّ

ــر  هــي َنــْوع مــن الَحَلِويّــات الَمْشــهورة فــي الُبْلــدان الَعَرِبّيــة وتُْرِكيــا، تَُحضَّ

اللَّْيمــون.  ــكَّر وَعصيــر  والسُّ ْبــدة  والزُّ الُجْبــن  باْســِتْخدام 

ــص و الطَّحيــن  ــر باْســِتْخدام الُحمُّ َطعــام شــاِئع فــي الُبْلــدان الَعَرِبّيــة. يَُحضَّ

ــماق ثــّم َيِتــّم َقْلُيــه فــي الِمْقــالة. واللَّْيمــون وَبْعــض الُخضــار والسُّ

ــر باْســِتْخدام الَبَصــل  ئيِســّية فــي الَخليــج الَعَرِبــّي. تَُحضَّ تُْعَتَبــر مــن الَوَجبــات الرَّ

جــاج و األُْرز والَبهــارات وَمْعجــون الطَّماِطــم. تُوَضــع  والُفْلُفــل األَْخَضــر والدَّ

بيــب َفــْوَق األُْرز.  جــاج والزَّ ِقَطــع الدَّ

 -1

 -2

 -3

-4

َكْبسة
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الَوْحدة 2

1 - هل َتَتناَول الَغداء عادًة؟

2 - ماذا َتْأُكل في الَغداء؟

3 - ماذا َتْشَرب في الَغداء؟

4 - هل َتْأُكل َكثيًرا في الَغداء؟

ل من الَفواِكه؟ 5 - ماذا تَُفّضِ

6 - هل َتْأُكل الَحَلِويّات بعد الَغداء؟

6( أَِجْب عن األَْسِئلة اآلِتية َحَسب الّتمارين الّساِبقة.
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الَوْحدة 2

7( ِاْقَرأ الَكِلمات اآلِتية، ثّم اْكُتْبها في َدْفــْتِرك.

َطَبقِسّكين

كوب

َشْوكةِمْلَعقة

 إْبريق الماءِمْمَلحةِمْنديل
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1( ِاْسَتِمْع إلى الِحوار اآلتي، َوَأِعْده مع َزميِلك.

الم عليكم يا َعزيَزتي. : السَّ ُمْصَطفى  

الم يا َعزيزي. : و عليكم السَّ َصاِلحة  

: كيف حالُك يا َزْوَجتي؟ مصطفى  

: الَحْمد لّل وأنت، كيف َقَضْيت َيْوَمك؟ صالحة  

ا.  : الَحْمد لّل لكن أنا َتْعبان، وفي َنْفس الَوْقت َجْوعان ِجدًّ مصطفى  

    هل َطعاُم الَعشاء جاِهز؟

جاج. : َطَبْخُت لك َحساء الَعَدس واألُْرز بالدَّ صالحة  

: َسِلَمت َيداك يا َعزيَزتي. مصطفى  

: َهنيًئا لك. صالحة  

رات، َنْأُكُلها بعد الَعشاء. : ِاْشَتَرْيُت َبْعض الُمَكسَّ مصطفى  

رات؟ : ماذا اْشَتَرْيَت من الُمَكسَّ صالحة  

ص وَحّب          ص الُمَحمَّ : ِاْشَتَرْيُت  َقلياًل من الُفْسُتق  والُبْنُدق  والُحمُّ مصطفى  

ْمس واللَّْوز وَحّب الَقَرع.     َعّباد الشَّ

ا يا َعِزيزي. : آه! هذه َكثيرةٌ ِجدًّ صالحة  

َطعام الَعشاء

ْرس الّثاِلث : في الَعشاء الدَّ

T14
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2( أَِجْب عن األَْسِئلة اآلِتية حسب الِحوار. 

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

2 - ماذا َطَبَخت صالحة؟
.....................................................................................

3 - ماذا اْشَترى مصطفى؟
.....................................................................................

4 - َهل مصطفى جْوعان؟
...................................................................................

ّف. ا َقصيرا ُمْسَتعيًنا ِبالُجَمل اآلِتية في القاِئمة، ثّم اْقَرْأه في الصَّ 3( اُْكُتْب َنصًّ

ِ الَِّذي  )َنْبَدأ األَْكل داِئًما ِباْسم الّل / َنْدُعو َبْعد َطعام الَعشاء ونقول اْلَحْمُد لِلَّ
أَْطَعَمَنا َوَسَقاَنا َوَجَعَلَنا ِمن الُمْسِلمين( 

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

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

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

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

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

...................................................................................
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َور كما في الِمثال. ن ِحوارات من الَكِلمات اآلِتية ُمْسَتعيًنا بالصُّ 4( َكّوِ

- ماذا َتْأُكل في الَغداء؟

- آُكل فاصوْليا َخْضراء.      

- ماذا َتْشَرب؟                       

- أَْشَرب َعصير الُبْرتُقال

الَفطور
َعَسل – الَحليب

فاصوْليا َخْضراء - َعصير الُبْرتُقال

الَغداء

–––––––––––––––––––––– •

–––––––––––––––––––––– •

–––––––––––––––––––––– •

–––––––––––––––––––––– •

–––––––––––––––––––––– •

–––––––––––––––––––––– •

–––––––––––––––––––––– •

–––––––––––––––––––––– •

   الَعشاء 
   َدجاج َمْشِوّي – الماء
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َور من  5( ِاْسَتِمْع إلى الَكِلمات، وأَِعْدها، ثّم أْكِمل الَفراغات اآلِتية َحَسب الصُّ
القاِئمة كما في الِمثال.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ِمْشِمش ُمَجفَّف

بُْنُدق َزبيب ِمْشِمش ُمَجفَّف َكْسَتنة

ص ص ُمَحمَّ ُحمُّ

تين ُمَجفَّف  َحّب َعّباد الَشْمس  َحّب الَقَرع

َجْوز

َلْوز ُفْسُتق

T15
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6( ِاْمأل الَفراغات اآلِتية من القاِئمة كما في الِمثال.

ل             َسمين         َوْزنُك              َوَجَبات        َتَتَناَول         تَُفّضِ

َخّس

1 - كم َوْجبًة َتَتناَول في الَيْوم؟
2 - ما ............ يا َسليم؟

3 - ماذا ............ من الفاِكهة؟
4 - هل أنت ............؟

5 - آُكل َثالث ............ َيْوِميًّا.                                                                                                                       

باِذْنجان

َمْلفوف

َطماِطم
....................

َقْرَنبيط

ُفْلُفل

َبَصل

باِميا ُذرة

7( ِاْسَتِمْع إلى الَكِلمات اآلِتية، وأَِعْدها، ثّم اْكُتْبها في َدْفــْتِرك.

T16

َبطاطا

ُكّراث

كوسة



ّحة الّصِ
ِلّية   رْس اأَلوَّل  : اإلِْسعافات اأَلوَّ الدَّ

رْس الّثاين  : يف امُلْسَتْشَفى    الدَّ
رْس الّثاِلث : ِعْند َطبيب األَْسنان الدَّ

الَوْحدة 3

َتْهيد
1 ( هل ِعْشت حاالت طارِئة؟ وماذا َفَعْلت للُمصاب؟

تك؟ 2 ( هل َتْعَتني بِصحَّ

3 ( ماذا َتْفَعل لْلِوقاية ِمن األَْمراض؟

4 ( هل َذَهْبت إىل َطبيب األَْسنان من َقْبل؟
44
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الَوْحدة 3

ّحة الّصِ
ث عنه مع َأْصِدقاِئك.       1( ِاْسَتِمْع إلى الِحواِر اآلتي، ثّم َتَحدَّ

ِلّية َدْورة إْسعافات َأوَّ

ِلّية ل: اإلْسعافات اأَلوَّ ْرس اأَلوَّ الدَّ

ِلّية من َقْبل؟ هل اْشَتَرْكت في َدْورة إْسعافات َأوَّ
ْورة.  ال، بالّنِْسبة لي ال حاجة لهذه الدَّ

ماذا َتْقِصد َيْعني؟
نحن َنعيش في الَقْرن الحادي و الِعْشرين يا َأخي. عند الحاجة َنِصل 

إلى الُمْسَتْشفى في َوْقت َقليل أو َنْدعو َسّيارة إْسعاف.
أنا َلْست ُمتَِّفًقا معك. ألّن َسّيارة اإلْسعاف َتِصل إلى َمكان الحاِدث 
ا  بعد َعْشر َدقاِئق َتْقريًبا. ولكن أْحياًنا َدقيقة واِحدة َتكون ُمِهّمة ِجدًّ

غير  أخوك الصَّ ُأصيب  إذا  َتْفَعل  ماذا  َفَمَثًل  الَحياة.  إلْنقاذ 
بالُغَصص أو اْنِغراس األْشياء في الِجْسم؟  

: ُنور الّدين 
: َسميح 
: نور الدين 
: سميح 

: نور الدين 
 

T17
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ر في هذا حّتى اآلن. : والّل َلْم ُأَفّكِ سميح 
: إَذْن، أخوك َسَيموت إذا َلْم َتْعِرف  نور الدين 

ِلّية.                  اإلْسعافات اأَلوَّ
: أنت على َحّق يا أخي. أنا َسَأْدُرس  سميح 
ِلّية في َأْقَرب َوْقت                   اإلْسعافات اأَلوَّ

                 ُمْمِكن.

2( َأِجْب َعن اأَلْسِئلة اآلِتية َحَسب الِحوار.

ِلّية من َقْبل؟ 1- هل اْشَتَرك سميح في َدْورة إْسعافات َأوَّ
....................................................................................

ِلّية ؟ 2- هل كان َيْهَتّم سميح بَمْعِرفة اإلْسعافات اأَلوَّ
....................................................................................

3- بعد كم َدقيقة َتِصل َسّيارة اإلْسعاف إلى َمكان الحاِدث َتْقريًبا؟
....................................................................................

4- ماذا َسَيْدُرس سميح في َأْقَرب َوْقت ُمْمِكن؟
....................................................................................
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ل الِحوار الّساِبق إلى النَّّص، ثّم اْشَرْحه لُزَملِئك. 3( َحّوِ

4( ِاْقَرأ الَكِلمات اآلِتية، ثّم اْكُتْبها في َدْفــْتِرك.

ِلّية َدْورة إْسعافات َأوَّ

ِلّية ...... نور الدين َسأَل َصديَقه سميًحا عن اْشِتراِكه في َدْورة اإلْسعافات اأَلوَّ

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

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

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

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

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

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

ِضمادةِمَقّص

َدبابيس آِمنة

ُقْطن ِطّبِّي

ُلصوق )ِبلْسِتر(

ِمْصباح َيَدِوّي

ِمْلَقط
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ْدمة الَكْهَرباِئّية  الصَّ

ْل َمعاِنَيها. 5( ِاْقَرأ الَكِلمات اآلِتية، وَتأمَّ

ديد النَّْزف الشَّ الُغَصص

 الُحروق

 الَغْرق  ااِلْخِتناق

م   ِاْنِغراس اأَلْشياء في الِجْسم  الَكَدمات والتََّورُّ
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1( ِاْسَتِمْع إلى الِحوار اآلتي، َوَأِعْده.

َمَرض اأَلب

ْرس الثَّاِني: في الُمْسَتْشفى الدَّ

َأْسِرع يا اْبني َلَقد َأصاب َأباك َشيء ما.                 
آه ! حااًل يا ُأّمي ال َتْقَلقي إّن الّل معنا. ما به يا ُأّمي؟ ماذا َحَدث؟

ُأْغِمَي عليه َفْجأة. َفَصَبْبت الماء على َرْأسه. وَفَتح َعْيَنْيه وَتَقيَّأ. واآلن 
مال َفمه إلى الَيسار وال َيْسَتطيع أن َيقوم من َمكانه. وَيقول بأّنه ال 

ُيِحّس بجاِنبه اأَلْيَسر. 
ال َتْقَلقي يا ُأّمي َفنحن َسَنِصل إلى الُمْسَتْشَفى في َأْقَرب َوْقت إن شاء الّل.

اأُلمّ      :
ااِلْبن      :
األمّ      :

البن      :  ا
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)بعد َخْمس َدقاِئق...(
َنّقالة! َنّقالة من َفْضلكم.

ما به؟ عن ماذا َيْشكو؟
ُأْغِمي عليه َفْجأة وَتَقيَّأ وال َيْسَتطيع أن َيْمشي. 

ِرّي من َقْبُل؟ م وَمَرض الُسكَّ هل كان عنده اْرِتفاع في َضْغط الدَّ
م وَعِلْمت أّنه لم َيَتناَول الُحبوب  نعم، كان عنده اْرِتفاع في َضْغط الدَّ

ِرّي. ُمْنذ َخْمسة َأّيام. ولكن َلْيس عنده َمَرض الُسكَّ
هل َتَقيَّأ بِدْفقة؟

نعم، يا ُدْكتور. ما به؟
حااًل.  الُمّخ  من  الحاسوِبّي  الَمْقَطِعّي  الَتْصوير  بَأْخذ  َنقوم  اًل،  َأوَّ

قبله. َشْيًئا  َأقول  أن  َأْسَتطيع  وال 
َنْنَتِظرك يا ُدْكتور ونحن َقِلقون.

)بعد ِنْصف ساعة...(
َلَقْد َأصاَبه َشَلل َيساِرّي بَسَبب َوْذمة في الُمّخ َنتيجة اْرِتفاع في َضْغط 
م في  م وَنْقص فيتامين ب 12. اآلن َسُنعاِلجه ِباْسِتْخدام َمْصل الدَّ الدَّ

يارة َمْمنوعة َمْنًعا باتًّا.  ا. والّزِ زة. حاَلُته َخِطرة ِجدًّ الِعناية الُمَركَّ
ن يا ُدْكتور؟ الّل َيْرضى عنك. هل َيَتَحسَّ

الّل َيْشفيه و نحن َنْفَعل ُكّل ما َيْلَزم إن شاء الّل.

االبن       :
ْكتور     : الدُّ
االبن      : 
 : ْكتور    الدُّ
االبن         : 

 : الّدكتور   
 : االبن     
الّدكتور      :

 
االبن        :

الّدكتور     :
 
 

االبن        :
الّدكتور      : 
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ل الِحوار الّسابق إلى النَّص، ثّم اْشَرْحه لُزَملئك. 3- َحّوِ

2- َأِجْب عن اأَلْسِئلة اآلِتية حسب الِحوار.

نادْت اأُلّم قاِئلة »يا اْبني َلَقْد أصاب أباك َشْيئ ما.« ............................

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

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

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

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

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

1- ماذا َحَدث لأَلب؟
......................................................................................

2- عن ماذا َيْشكو اأَلب؟
......................................................................................

م؟ 3- هل كان عنده اْرِتفاع في َضْغط الدَّ
......................................................................................

4- ماذا قال الُدْكتور عن الَمَرض؟
 ......................................................................................

5- هل حالة اأَلب َخِطرة؟
...................................................................................
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4- ِاْسَتِمْع، ثّم اْمأل الَفراغات اآلِتية كما في الِمثال.

T19

راسة ..........؟ اأُلْستاذ : لماذا ِغْبت عن الّدِ
الّطاِلب : .......... إْنُفلوْنزا َشديد.

اأُلْستاذ : .......... َشَعْرت؟
الّطاِلب : ........ بُصداع َشديد واْرَتَفَعت ........ ........ إلى أْرَبعين َدَرجة.

اأُلْستاذ : هل .......... الُمْسَتْشَفى؟
بيب.    الّطاِلب : نعم، راَجْعت .......... في الُمْسَتْشَفى وَفَحَصني الطَّ

ّبِّي             وهذا هو.......... الّطِ
اأُلْستاذ : وهل .......... الِعلج؟

الّطاِلب : نعم، .......... بالّراحة وَتناُول اأَلْدِوية .......... .
اأُلْستاذ : بم .......... اآلن؟

الّطاِلب : اآلن أنا .......... والَحْمد لّل.

َوَصَفك - ِبما - أْمس - راَجْعت - َنَصَحني - التَّقرير- ِبَخْير - باْنِتظام- َشَعْرت  
الَطوارئ - أصاَبني - َتْشُعر - َدَرجة الَحرارة - ِغْبت
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أس ع الرَّ
ُصدا

أَلم في الَظْهر

َمَرض اإلْنُفلوْنزا
ُصداع في اأُلْذن

أَلم في  اأَلْسنان

َمْغص في البَْطن

ْل َمعاِنَيها. 5( ِاْقَرأ الَكِلمات اآلِتية، وَتأمَّ
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َور كما في الِمثال. ْث مع َزميلك إجابة عن اأَلْسِئلة اآلِتية َحَسب الصُّ 6- َتَحدَّ

ِعْندي أَلم في  اأَلْسنان.
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
.......................... عّم َتْشكو؟?

بم َتْشُعر؟
ما هي ُمْشِكَلتك؟

بماذا ُتِحّس؟

ِعْندي 

َأْشُعر بـ

ُأِحّس بـ
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َور، ثّم اْكُتْبها في َدْفَتِرك. 7- اْقَرأ الُجَمل اآلِتية َتْحت الصُّ

أَْشَتري الّدواء ِمن الّصْيَدِلّية ِلَجّدتي. 	 

َتَلّقى َعّمي ِعلج الَوْخز ِباإلْبر. 	 

أَتِّصُل َرَقم 182 آِلُخذ الَمْوِعد ِمن الُمْسَتْشفى. 	 
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8( ِاْسَتِمْع إلى الَكِلمات اآلِتية، وأَِعْدها، ثّم اْكُتْبها في َدْفــْتِرك .

T20

َعْين

َرْأس

َفم

ِإْصَبع

َظْهر

َبْطن

ُأْذن

َرَقبة

ِمْرَفق

َيد

ساق

َقَدم

َأْنف
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ْل َمعاِنَيها. 9( ِاْقَرأ الَكِلمات اآلِتية، وَتأمَّ

 َجّراحة

َجّراح

 َطبيب األْسنان

َطبيب  َطبيبة

 قاِبلة

َصْيَدالِنّية َصْيَدالِنّي

ض ضةُمَمّرِ ُمَمّرِ

  عاِمل  عاِملة

َفّنِّي ُمْخَتَبر

 َفّنِّي اأَلِشّعة
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َور كما في الِمثال. 10( ِصْل َبْين الَكِلمة والصُّ

ضة3- َطبيبة2- ُمَمّرِض1- َطبيب 5- َفّنِّي اأَلِشّعة4-ُمَمّرِ

10- قاِبلة9- َطبيب األْسنان8-َجّراح7-َصْيَدالِنّية6- َصْيَدالِنّي

 14- عاِملة 13- عاِمل12-َفّنِّي ُمْخَتَبر11- َجّراحة

1   
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1(  ِاْسَتِمْع إلى الِحوار اآلتي، َوأِعْده مع َزميلك.

ر في الُمعاَلجة التََّأخُّ

 َأْهًل، عن ماذا َتْشكين يا َسّيِدتي؟
 ُأِحّس بَأَلم َشديد في ِضْرسي اأَلْيَمن.

لي، اْجِلسي حّتى َأْفَحص أْسنانِك. حالة ِضرسِك َسّيِئة   َتَفضَّ
عن  ْرت  َتَأخَّ لماذا  الَقناة.  ُمعاَلجة  َبْعد  َحْشوه  وَيِجب  ا.  ِجدًّ

الَفْحص حّتى اآلن؟

: َطبيبة األْسنان 
: المَريضة  
: َطبيبة األْسنان 
      

 

ْرس الّثاِلث: عند َطبيب اأَلْسنان الدَّ

T21
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2( َأِجب عن اأَلْسِئلة اآلِتية حسب الِحوار.

: الَمريضة  
 

: َطبيبة األْسنان 

: الَمريضة  
: َطبيبة األْسنان 

: الَمريضة  

: َطبيبة األْسنان 

1- عّم َتْشكو الَمريضة؟
...................................................................................

ْرس؟ 2- كيف كاَنت حالة الّضِ
...................................................................................

َرت الَمريضة في الُمعاَلجة؟ 3- لماذا َتَأخََّ
...................................................................................

هاب إلى َطبيبة اأَلْسنان؟ 4- أّي َشْيء َأْجَبر الَمريضة للذَّ
...................................................................................

5- ماذا َيْلَزم اِلْنِتهاء اأَلَلم؟
..................................................................................

ُيْجِبَرني  ُفْرصة حّتى  َأِجد  ا. لذلك لم  َمْشغولة ِجدًّ ُكْنت  أنا    
اأَلَلم على الَمِجيء إلى ُهنا. 

َبْعض  إلى  َنْحتاج  اأَلَلم ولكن  ُأَخّلَصك من  أن  َسأحاِول  أنا 
الَوْقت.

هل َأْشُعر بَأَلم َأْثناء الُمعاَلجة يا ُدْكتورة؟ والّل أنا َأخاف َقليًل.
بَشْيء  َتْشُعري  ولن  ًرا  ُمَخّدِ َسَأْسَتْخِدم  ُأْختي.  يا  َتخافي  ال 

إن شاء الّل.

َسِمْعت من َصديَقتي أّن َقْلع األْسنان َأْسهل وَأْفضل من الِعلج 

الَجْذِرّي.

تك َكثيًرا.   ال يا ُأْختي، َأَبًدا. إّن َنْقص اأَلْسنان ُيَؤّثِر في ِصحَّ
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ر، واْكُتْبه في الَفراغات اآلِتية ثّم اْشَرْحه  ل الِحوار الّسابق للُمَذكَّ 3( َحّوِ
ألْصِدقائك.

............................................................. : َطبيب األسنان 
.............................................................. : المريض  
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

ر في الُمعاَلجة التََّأخُّ
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ْل َمعاِنَيها، ثّم اْكُتْبها في َدْفــْتِرك. 4( ِاْسَتِمْع إلى الَكِلمات اآلِتية، وأَِعْدها، وَتأمَّ

َزْرع اأَلْسنان

ِجْسر

َتْلبيس

ِعلج َجْذِرّي

َحْشو

ِاْقِتلع

T22
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5( ِاْسَتِمْع، وَرّتِب الُجَمل لَتكون ِفْقرة ُمفيدة َكما في األْمِثلة.

َرْت عن الِعلج. 1- ألّنها كاَنْت َقْد َتَأخَّ
ا َحَيِويًّا. بيبة ُمضادًّ 2- َوَصَفْت الطَّ

3- َشَعَرْت َمْرَيم بَأَلم َشديد في َفمها.
4- لذلك َذَهَبْت إلى َطبيبة األْسنان.

س َعميق وال ُبّد من َحْشوه بعد ِعلج َجْذِرّي. 5- وقاَلْت إّن في ِضْرسها َتَسوُّ
ًنا. 6- وَتناَوَلْت ُمَسّكِّ

ا. 7- ولكن َلْم َيَزْل اأَلَلم ُمْسَتِمرًّ
بيبة َأْسنانها. 8- َفَحَصْت الطَّ

ْرس. بيبة بَحْشو الّضِ 9- وبعد ِنهاية الُمّدة قاَمْت الطَّ
10- وَتناَوَلْت َمْرَيم الُمضاّد الَحَيِوّي لُمّدة َخْمسة َأّيام.

ًنا. ولكن َلْم َيَزل اأَلَلم    َشَعَرْت َمْرَيم بَأَلم َشديد في َفمها. وَتناَوَلْت ُمَسّكِّ
......................................................................... ا.  ُمْسَتِمرًّ
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

T23
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ْل ِقّصة َمْرَيم إلى ِقّصتك، واْشَرْحها أَلْصِدقائك َكَأّنك ِعْشت هذه الِقّصة. 6( َحّوِ

ْل َمعاِنَيها، ثّم اْكُتْبها في َدْفــْتِرك. 7( ِاْسَتِمْع إلى الَكِلمات اآلِتية، وأَِعْدها، وَتأمَّ

الّلِسان

القاِطع

الّناب ْرس الّضِ

الَحْنك

ّثة الّلِ

T24

َشَعْرُت بَأَلم َشديد في َفمي. ...................................................

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



َلُدنا بـَ

َتْهيد

الَوْحدة 4
رْس اأَلوَّل   : يف إْسَطْنبول الدَّ

رْس الّثاين   : يف قوْنيا الدَّ
رْس الّثاِلث : يف شاْنيل أورْفا الدَّ

1 ( ماذا َتْعرِف عن األَماِكن الّتاريِخّية يف إْسَطْنبول؟

2 ( هل َذَهْبت إىل قوْنيا؟  وماذا رَأْيَت فيها؟  

3 ( مباذا َتْشَتِهر َمدينة شاْنيل أورْفا؟

65
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ث عنه مع َأْصِدقاِئك.       1( ِاْسَتِمْع إلى الِحواِر اآلتي، ثّم َتَحدَّ

األماِكن الّتاريِخّية في إْسَطْنبول                   
ِسياِحّي  ُمْرِشد  ُمراد،  أنا  َجميًعا.  بكم  َمْرَحًبا  الَخير.  َصباح 
ياحة في ُجْمهوِرّية ُترِكيا. أْهًل  ص من ِوزارة الثَّقافة والّسِ ُمَرخَّ
بكم في َبَلِدنا. الَيْوم َسَنزوُر مًعا َبعَض اأَلماِكن الّتاِريِخّية في 

إْسَطْنبول إن شاء الّل.
ما هي اأَلماِكن يا َسّيِد ُمراد؟ 

ْلطان أْحَمد وَمْتَحف   َسَنزور َمْسِجد آياصوْفيا الَكبير وَمْسِجد السُّ
ْهر. َسراي طوب قابي والَمْسِجد الَجديد قبل الظُّ

هر؟ وما هو الَبْرناَمج بعد الظُّ
هر في الَمْسِجد الَجديد وبعد ذلك َسَنَتناَول  َسُنَصّلي َصلة الظُّ

الَغداء بِجوار ِجْسر َغَلطة.
 ُمْمتاز! وما هي اأَلْكلت الَمْوجودة في قاِئمة الَغداء؟ 

 

: ياِحيّ  الُمْرِشد الّسِ

  
 : يوُسف  
: ياِحيّ  الُمْرِشد الّسِ

  
: فاِطمة  
: ياِحيّ  الُمْرِشد الّسِ

  : عاِئشة   
  
  

T25

ل:  في إْسَطْنبول ْرس اأَلوَّ الدَّ
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َتْشَتِهر  َغَلطة  ِجْسر  َمطاِعم  ألّن  َمك  السَّ ساْنَدويج  َسَنْأُكل 
َمك.  بَأْكلت السَّ

عام  ماذا َنْفَعل؟ وبعد الطَّ
ل في  َسَنْذَهب ُمباَشرًة إلى الميناء وَسَنْرَكب الباِخرة للتََّجوُّ

الَبْحر هذه الَجْولة َسَتْسَتْغِرق ساَعَتْيِن َتْقريبًا.
وَسَنرى من ِخلِلها ُكّل اأَلماِكن الّتاريِخّية إن شاء الّل.

قبل ِبداية َجْوَلِتنا هذه َلَدّي ُسؤال يا َسّيِد ُمراد. ما هي الِميزة 
اّلتي َتَتَميَّز بها إْسَطْنبول؟

الُمْسِلمين.  ُنفوس  في  سة  ُمَقدَّ الَمِدينة  هذه  َشْيء  ُكّل  قبل 
ر الُمْسِلمين في َقْوِله: »َلُتْفَتَحّن  ألن النَِّبّي ُمَحّمد )ص( َبشَّ
ذلك  الَجْيش  َوَلِنْعَم  َأميُرها،  اأَلمير  َفَلِنْعَم  الُقْسَطْنطينّية، 

الَجْيش.«  أحمد بن حنبل، المسند ٣٣5/4
إذن، َهّيا ِبنا َنْمِشي إلى َمْسِجد آياصوْفيا الَكبير وَأَتَمّنى لكم 

َجولة ُممِتعة.

: ياِحيّ	 الُمْرِشد	الّسِ

: 	 ُمْصَطٰفى	
: ياِحيّ	 الُمْرِشد	الّسِ

: 	 يوُسف	

: ياِحيّ	 الُمْرِشد	الّسِ
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2(  أِجْب عن األْسِئلة اآلِتية حسب الِحوار.                      

ن ِحواًرا من عندك ُمسَتعيًنا ِبالِحوار الّساِبق، ثّم اْشَرْحه أَلْصِدقاِئك كما في الِمثال.   ٣(  َكّوِ

1- بْين َمن َيدور الِحوار؟
......................................................................................

2- ماذا َسَيْأُكل الّساِئحون في ِجْسر َغَلطة؟
......................................................................................

٣- إَلى أين َسَيْذَهب الُمساِفرون في َجْوَلِتِهم؟
......................................................................................

4- ما هو َقْول النَِّبّي ُمَحّمد )ص( عن هذه الَمدينة؟
......................................................................................

َعلي : َسَنزوُر مًعا َبعَض اأَلماِكن الّتاِريِخّية في َأْنقرة إن شاء الّل يا أْحَمد.
أْحَمد : ما هي اأَلماِكن يا َعلي؟

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

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

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

...................................................................................
  ...................................................................................
...................................................................................
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ْل َمعاِنَيها، ثّم اْكُتْبها في َدْفــْتِرك. 4( ِاْسَتِمْع إلى الِعبارات، وأَِعْدها، وَتأمَّ

T26

َقْلعة روَملي ِحصار         َمْسِجد آياصوْفيا الَكبير 

ِجْسر البوْسفور

َمْسِجد أوْرطاكويُبْرج َغَلطة      الَمْسِجد الَجديد

َقْصر دوْلما باْهجة  َمْتَحف َسراْي طوْب قابي 

ْلطان أْحَمد  َمْسِجد السُّ

ن ِحواًرا من عندك ُمسَتعيًنا ِبالِحوار الّساِبق، ثّم اْشَرْحه أَلْصِدقاِئك كما في الِمثال.   ٣(  َكّوِ
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1- َسَنزور َمْسِجد آياصوْفيا الَكبير مع األْصِدقاء  بعد الَغداء.

ْلطان أْحَمد ................ أْمس. 2- َذَهْبنا إلى َمْسِجد السُّ

        
٣- ِاْشَتَرْينا َبْعض ................ من الّسوق الِمْصِرّي.

4- َيَقع ............................. على الِقْسم األوُرّبِّي.

5- َتناَوْلنا الَعشاء في .................... بِجوار ُبْرج َغَلطة.

5( ِاْسَتِمْع إلى الُجَمل، ثّم اْمَل الَفراغات اآلِتية كما في الِمثال.
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َور والَكِلمات اآلِتية كما في الِمثال. ن َأْسِئلًة وَأْجِوبًة ُمْسَتعيًنا ِبالصُّ 6( َكّوِ

   ––––––––––––––––––––––؟ 
––––––––––––––––––––––  •

   ––––––––––––––––––––––؟ 
–––––––––––––––––––––– •

   ––––––––––––––––––––––؟ 
–––––––––––––––––––––– •

َعْفًوا أْين ُجُزر األميرات وكيف أْذَهب إلى ُجُزر األميرات؟

• في َبْحر َمْرَمرة ِاْرَكب الباِخرة َفَسَتِصل هناك بعد ِنْصف ساعة. 

)ُجُزر األميرات / َبْحر َمْرَمرة / الباِخرة / ِنْصف ساعة(    

ْلطان أْحَمد / إزاء َمْسِجد آياصوْفيا الَكبير / التََّرْمواي / ُرْبع ساعة(     )  َمْسِجد السُّ

)َمْسِجد آياصوْفيا الَكبير / أمام َمْتَحف َسراي طوب قاِبي / على األَْقدام / ِنْصف ساعة(    

)َمْتَحف َسراي طوب قاِبي / خلف َمْسِجد آياصوْفيا الَكبير / التاْكِسي / ُرْبع ساعة(    
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ث عنه مع أَْصِدقاِئك. 1( ِاْسَتِمْع إلى النَّص اآلتي، واْقَرْأه، ثّم َتَحدَّ

وِمّي َحياة َمْوالنا َجلل الّدين الرُّ

وِمّي في ِمْنَطقة َبَلخ في ُخراسان  في ٣0 َسْبَتْمِبر1207م.  ُوِلد َجلل الّدين الرُّ

ِعْلِمه  بَسَبِب  العاِرفين  بُسلطان  ب  وُلّقِ الِعْلم  ِرجال  من  الّدين  َبهاُء  والُده  كان 

ه ُمْؤِمنة خاتون اْبَنة شاه َخواِرْزم. وقيل إّن َنَسَبه َيْنَتهي إلى  الواِسع.  وكاَنت ُأمُّ

ّديق َرِضي الّل َعْنه. أبي َبْكر الّصِ

ْرس الّثاني: في قوْنيا الدَّ
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الّدين  وَعلء  َوَلد  ُسْلَطان  َوَلَدْيه:  منها  وَأْنَجب  خاتون  بَجْوَهر  الّروِمّي  ج  َتَزوَّ

ج الّرومّي مرًة أْخرى بعد َوَفاة َزْوَجِته وَأْنَجب من َزْوَجِته الّثاِنية َأمير  َشَلبي. َتَزوَّ

الِعْلم َشَلبي واْبَنَته َمِلَكة خاتون.

ر َجلُل الّدين في ِكلّي الجاِنَبْين، جاِنب الَمْعِرفة وجاِنب  نين َتَطوَّ  وبُمرور الّسِ

الِعرفان وَأْصَبح  من َأْعَظم الُعقول الّديِنّية في ذلك الَوْقت. 

ــي  َمْوالنــا َجــلُل الّديــن الّروِمــّي فــي 17 ديَســْمِبر 127٣م وُدِفــن بجاِنــب َقْبر  وُتُوّفِ

ْيلــة ُكل َســنة إلــى  ــة الُعــرس. وُتْحَتَفــل بهــذه اللَّ ــه بَلْيَل ــا َمْوَت ى َمْوالن ــِده. وَســمَّ واِل

اآلن.
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2( أِجْب عن األْسِئلة اآلِتية حسب الِحوار.           

ن ِحوارًا ُمسَتعيًنا ِبالنَّّص الّساِبق، ثّم اْشَرْحه ألْصِدقاِئك.     ٣( َكّوِ

1- أْين ومتى ُوِلد َمْوالنا؟
......................................................................................

2- ما اْسم واِلد َمْوالنا وما َلَقبه؟
......................................................................................

ب َبهاُء الّدين بُسلطان العاِرفين؟ ٣- ِبماذا ُلّقِ
......................................................................................

وِمّي يا أبي؟ : هل تعرف حياة َمْوالنا َجلل الّدين الرُّ الَوَلد  
ُثك باختصار. : َنَعم يا َوَلدي، سأَحّدِ الواِلد  

: أْين ُوِلد ........................................................... الَوَلد  

: ُوِلد ............................................................... الواِلد  

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

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

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

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

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

وِمّي َحياة َمْوالنا َجلل الّدين الرُّ
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َور الُمناِسبة ُمْسَتعيًنا بالقائمة    4( اْسَتِمْع إلى الُجَمل، وَأِعْدها، ثم اْكُتْبها ِبجاِنب الصُّ
     كما في الِمثال.

___________________________ •

___________________________ •

___________________________ •

ُقونيا• َتَقع َمدينة قوْنيا في ِمْنَطقة َوَسط األَناضول.

T29

َتَقع َمدينة قوْنيا في ِمْنَطقة َوَسط األَناضول.

بَُحْيَرُة َبْيَشهير ِهي ِمن أكَبِر 
الُبَحْيراِت الَمْوجوَدِة في تُرِكيا.

قال َمْوالنا: ُكْن َكما َتْبدو أو َكما َتْبدو ُكْن.

ّياِح َمْتَحَف َمْوالنا ُكلَّ َيْوم. َيزور آآلٌف ِمن السُّ
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12٣

َور كما في الِمثال. 5( َرّتِب الُجَمل اآلِتية لَتكون ِفْقرة ُمْسَتعيًنا ِبالصُّ

6 5 4

َلْحم الَعجينَمْسِجد حاجي َوِييس زادة

تراْمواي

َمْتَحَف َمْوالنا

َتّل َعلء الّدين

• َتناَوْلنا الَفطور في َتّل َعلء الّدين.
• َوَصْلنا إلى ُقوْنيا في الّساعة الّثاِمنة َصباًحا.

• َذَهْبنا إلى َمْرَكز الَمِدينة ِبالتَّراْمواي.
ْينا َصلة الّظْهر في َمْسِجد حاجي َوِييس زادة. • َصلَّ

هر. • ُزْرنا َمْتَحَف َمْوالنا بعد الظُّ
• أَكْلنا َلْحم الَعجين في َمْطَعم َكبير.

1-  َوَصْلنا إلى ُقوْنيا في الّساعة الّثاِمنة َصباًحا.
................................................................................ -2
................................................................................ -٣
................................................................................ -4
................................................................................ -5
................................................................................ -6
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6( ِاْسَتِمْع إلى الُجَمل، ثّم اْمَل الَفراغات اآلِتية كما في الِمثال.

•  ُوِلد َجلل الّدين الرومّي في ______ في ُخراسان  في ٣0 َسْبَتْمِبر 1207م.           
•  وقيل إّن َنَسَبه َيْنَتهي إلى.......... .......... .......... َرِضي الّل عنه.

• .......... بَجْوَهر خاتون وأَْنَجب منها وَلَدْيه: ُسْلطان وَلد وَعلءالّدين َشَلبي.
• في عام 1244م ........ ........ ........ َشْمس الّدين َتْبريزّي إلى َمدينة قوْنيا.

• وتُُوّفي .......... .......... .......... في 17 ديَسْمِبر 127٣م.

ِمْنَطقة َبَلخ 

T30
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ث عنه مع أَْصِدقائك. 1( ِاْسَتِمْع إلى الِحوار اآلتي، واْقَرْأه، ثّم َتَحدَّ

في ُبَحْيرة اأَلْسماك

لم عليكم وَرْحمة الّل وَبَركاُته.  َأِعّزائي الُمشاِهدين الِكرام. السَّ
أْهًل بكم في َبْرناَمِجنا »نحن في اأَلناضول« الَيْوم نحن في 

َمدينة تاريِخّية َيعود ماضيها إلى ما قبل 9000 عام. هذه الَمدينة 
ّيِد  ياحة بشاْنلي ُأوْرفا السَّ هي َمدينة شاْنلي ُأُوْرفا ومعنا ُمدير الّسِ

َمْحمود.  أْهًل وَسْهًل بك يا َسّيدي.
م لكم بَأْجَمل َتَمّنِياتي  ُشْكًرا َجزيًل وأْهًل بكم في َمديَنِتنا. وُأَقّدِ

وَتِحّياتي من ُبَحْيرة اأَلْسماك.
ّيِبة يا َسّيِد َمحمود. هل ُيْمِكُنك أن َتْشَرح  َأْشُكر على ُأْمِنياتك الطَّ

لنا تاريخ الَمِدينة َقليًل؟
َطْبًعا كما ُقْلت من َقْبُل، َيعود ماضيها إلى ما َقْبل 9000 عام.  

وُتَعّد هذه الَمدينة كَمْتَحف.
سة في ُتْرِكيا؟ لماذا هذه الَمِدينة ُتْعَتَبر من الَمناِطق الُمَقدَّ

الُمراِسل          :

ياحة    : ُمدير الّسِ

الُمراِسل          :

ياحة    : ُمدير الّسِ

الُمراِسل          :

T31

ْرس الّثاِلث:  في شاْنلي ُأورفا الدَّ
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ياحة    : ُمدير الّسِ

الُمراِسل          :

ياحة    : ُمدير الّسِ

الُمراِسل          :

ياَحة    : ُمِدير الّسِ

حسب الَمْعلومات الَمْوجودة في الّتاريخ ُوِلد فيها إْبراهيم عليه 
لم ولذا ُتَعّد من  لم.  وَأْيًضا عاش فيها َأّيوب عليه السَّ السَّ

َأْقَدس الُمُدن في ُتْرِكيا. 
عندما َنْسَمع اْسم شاْنلي أوْرفا َيْخُطر بباِلنا ُبَحْيرة اأَلْسماك. 

ّيتها؟   ما أَهّمِ
ياِحّية في َمِدينة شاْنلي  ُتَعّد ُبَحْيرة اأَلْسماك من أَهّم اأَلْركان الّسِ

أورفا. وبحسب ااِلْعِتقاد أّن َنْمرود َمِلك الِمْنَطقة َأْشَعل ناًرا 
لم فيها لَيْحَتِرق، ولكن  َشديدًة وَرمى بَسّيِِدنا إْبراهيم عليه السَّ
َلت الِمياه إلى ُبَحْيرة  قة من ااِلْحِتراق وَتَحوَّ َأْنَقَذْته الِمياه الُمَتَدّفِ

وِقَطع الَحَطب إلى َأْسماك داِخل الُبَحْيرة.
م  وفي ِنهاية هذا الَبرناَمج يا َسّيِد َمْحمود ال َيَسُعني إاّل أْن ُأَقّدِ

ُشْكري الَجزيل لكم على ُكّل هذه الَمْعلومات.

ُم لكم ُشْكري لزياَرتكم َمِديَنَتنا. َعْفًوا َبْل أنا ُأَقّدِ
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2( َأِجْب عن اأَلْسِئلة اآلِتية حسب الِحوار.           

ن ِحوارًا ُمسَتعيًنا بالنَّّص الّساِبق، ثّم اْشَرْحه ألْصِدقاِئك.   ٣( َكّوِ

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

ْيف فيه؟ 2- ما اْسم الَبْرناَمج ومن هو الضَّ
......................................................................................

٣- إلى متى َيعود تاريخ شاْنلي أوْرفا؟
......................................................................................

4- ماذا قال الُمراِسل في ِنهاية الَبْرناَمج؟
......................................................................................

لم عليكم وَرْحمة الّل وَبَركاُته. أْهًل بكم في َبْرناَمِجنا   الُمراِسلة    : السَّ
ياحة في ُأُوْرفا.        َعن الّسِ

ياَحة : ُشْكًرا َجزيًل وأْهًل بكم في َمديَنِتنا ُمِدير الّسِ
الُمراِسلة    : هل ُيْمِكُنك أن َتْشَرح  .........................................
ياَحة : َطْبًعا ............................................................ ُمِدير الّسِ
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

في ُبَحْيرة اأَلْسماك
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ورة    َقم الُمناِسب بجاِنب الصُّ 4(  ِاْسَتِمْع إلى الُجَمل اآلِتية، وَأِعْدها، ثّم َضع الرَّ
     الُمناِسبة كما في الِمثال.

شاْنلي ُأورفا
تَُعــّد بَُحْيــرة األَْســماك مــن أََهــّم أَْركان َمِدينــة 

شــاْنلي أوْرفــا.

ِاْلَتَقْطنا ُصَوًرا َجميلًة أمام َقلعة شاْنلي أوْرفا.

ِمْنَطقــة  علــى  أوْرفــا  شــاْنلي  َمدينــة  َتَقــع 
األَناضــول. َشــرق  َجنــوب 

َصلَّْينا َصلة الَعْصر في جاِمع أولو.

ُدنا إْبراهيــم عليــه  الَمغــارة التــي ُوِلــد فيهــا َســّيِ
ــلم فــي شــاْنلي أوْرفــا. السَّ

1

1

2

٣

4

5
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5( ِاْسَتِمْع إلى التَّْعبيرات اآلِتية، ثّم اْمل الَفراغات كما في الِمثال.

أَِعّزائي الُمشاِهدين الِكرام.

لم .......... وَرْحمة الّل وَبَركاتُه. السَّ

أَْهًل .......... بك.

.......... بكم في َمِديَنتنا.

كر لهذه .......... . َجزيل الشُّ

ياتي. .......... لكم بأَْجَمل َتَمنِّ

نحن في .......... .

َأْشُكر على ُأْمِنياِتك .......... .

كما .......... من َقْبُل.

ُتَعدُّ هذه .......... كَمْتَحف.

-1

-2

-٣

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10
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6 ( اْسَتِمْع إلى الُجَمل، ثّم َرّتِْبها َحَسب الَمْسموع ِلَتكون ِحواًرا كما في الِمثال.

T34

لم( )إبراهيم عليه السَّ * كيف تُْحيي وتُميت؟ 
)َنْمرود( * يا إبراهيم، من ربُّك؟  

لم( )إبراهيم عليه السَّ * ربّي الّذي يُْحيي ويُميت. 
* أنا أُْحيي وأُميت.)َنْمرود(

لم( )إبراهيم عليه السَّ * إن ُكْنت صاِدًقا، فأَْحي الّذي َقَتْلَته. 
ْن َوَجَب عليهم الَقْتل، فأُْطِلق واِحًدا، وأَْقُتل واِحًدا،      * أَْطُلب َرُجَلْين ِممَّ

  فأكون قد أََمّت وأَْحَيْيت.     )َنْمرود(
* )لكّن َنْمرود لم َيُرّد عليه َجواًبا(. 

                                                  

لم       :  ...................................................... إبراهيم عليه السَّ

 
َنْمرود    : يا إبراهيم، من ربُّك؟ 

لم  :.................................................... . إبراهيم عليه السَّ

َنْمرود    :.................................................... .

لم  :.................................................... . إبراهيم عليه السَّ

َنْمرود    :......................................................
 

    .)...........................................( 

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



الَخَدمات الّديِنّية
رْس اأَلوَّل  : يف الَوْعظ   الدَّ
رْس الّثاين  : يف الُخْطبة   الدَّ

رْس الّثاِلث: يف الَعزاء الدَّ

َتْهيد
1 ( ماذا يْفَعل الواِعظ والواِعظة؟

ر أن َتْعَمل واِعًظا َيْوًما ما؟ 2 ( هل ُتَفكِّ

3 ( هل ُقْمت بالِخطاب يف املِْنَب َيْوم الُجْمعة من َقْبل؟

4 ( ماذا تقولني يف العزاء؟

الَوْحدة 5

84
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الَخَدمات الّديِنّية
1( ِاْسَتِمْع إلى الِحوار اآلتي، وَتَحّدث مع َزميلك.

الُمقاَبلة مع الواِعظ الَمْرَكِزّي في َأْنَقرة

الم َعَلْيُكم! السَّ
الم. وَعَلْيُكم السَّ

من هو الواِعظ؟ وماذا َيْفَعل؟
الّديِنــّي وااِلْجِتماِعــّي فــي  بالَوْعــظ  َيقــوم  الّــذي  الواِعــظ هــو 
وُدور  ــجون  السُّ وفــي  ااِلْجِتمــاع  صــاالت  وفــي  الَمســاِجد 
ااِلْحِتجــاز وفــي الَمنــاِزل إِلْصــالح األَْطفــال وفــي ُدور الَعَجــزة 
وفــي الَمصاِنــع وفــي الُمْسَتْشــَفيات وفــي ُدور الطُّــالب وَغْيرهــا.

من َيْسَتطيع أن َيكون واِعًظا؟
خــول فــي  ــا هــو الدُّ ــد أن  َيكــون واِعًظ ل لمــن يُري ــْرط األَوَّ الشَّ

َرجــة الَمْطلوبــة. ااِلْخِتبــار والُحصــول علــى الدَّ
ْرط الثّاني؟ وما الشَّ

ــي  ــل ف ــات، وأن َيْعَم ــة اإلالِهّي ّي ــا مــن ُكّلِ ًج هــو أن َيكــون ُمَتَخّرِ
ــم َمْعَهــد  ِرئاســة األُمــور الّديِنّيــة ُمْنــذ َســَنَتْين علــى األََقــّل، وأن يَُتّمِ
ااِلْخِتصــاص بَنجــاح وفــي َبْعــض الحــاالت أن َيكــون حاِفــظ 

الُقــْرآن الَكريــم.
كم َمّرة َتقوم بالَوْعظ الّديِنّي في األُْسبوع؟

 : الّطاِلب 
 : الواِعظ 
: الّطاِلب 

 : الواِعظ 

: الّطاِلب 
: الواِعظ 

: الّطاِلب 
: الواِعظ 

: الّطاِلب 

ل: في الَوْعظ ْرس اأَلوَّ الدَّ

T35
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َثالث َمّرات في األُْسبوع.
في أّي َمْوضوع َتِعظ وكيف َتْسَتِعّد للَوْعظ؟

ــم حســب  ــة وأَََتَكلَّ ــة وااِلْجِتماِعّي ــا أَِعــظ فــي الَمواضيــع الّديِنّي َطْبًع
الُقــْرآن واألَحاديــث النََّبِويـّـة. وأَْبَحــث عــن َفتــاوى الُعَلمــاء وأَِدلَّتهم 

مــن الُقــْرآن واألَحاديــث النََّبِويّــة.
هل توَجد ُصعوبة في هذه الِمْهنة؟

ال توَجد َغْير الَمْسؤوِلّية. 
هل تُِحّب ِمْهَنتك؟

نعم أُِحّبها َكثيًرا.

الواِعظ  :
الّطاِلب       :
الواِعظ  :

الّطاِلب  :
الواِعظ  :
الّطاِلب  :
الواِعظ  :
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2( َأِجْب عن األْسِئلة اآلِتية َحَسب الِحوار.           

ل الِحوار الّساِبق إلى النَّّص، ثّم اْشَرْحه لُزمالِئك.  3( َحّوِ

َسَأل الّطاِلب الواِعظ عن ِمْهَنته ................................................
..................................................................................
..................................................................................
.................................................................................

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

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

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

1- ماذا َيْفَعل الواِعظ؟

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

ْخص لَيكون واِعًظا؟ 2- ماذا َيْلَزم للشَّ

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

3- كم َمّرة َيقوم الواِعظ بالَوْعظ في األُْسبوع؟

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

4- هل يُِحّب الواِعظ ِمْهَنته؟

......................................................................................
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4( ِاْسَتِمْع إلى ُنْكتة ُجحا، ثّم َأْكِمل الَفراغات كما في الِمثال.

5( ِاْسَتِمْع إلى الَكِلمات، واْكُتْب َتْحت ُمْفَرده ، ثّم َأِعْدها كما في الِمثال.

T36

T37

َجَلــس ُجحــا َيْوًمــا علــى ِمَنّصــة الَوْعــظ فــي أَحــد الَجواِمــع وقــال: ............. 
ــم.  ــه .............: َكاّل، ال َنْعَل ــأقوله لكــم؟ فأجاب ــا َس ............. هــل َتْعَلمــون م
قــال: إذا ُكْنُتــم ال َتْعَلمــون، َفمــا الفاِئــدة مــن التََّكلُّــم، ثــّم ............. وعــاد فــي َيــْوم 
ــؤال، فأجابــوه، ............. .............  آَخــر فـــ ............. عليهــم َنْفــس السُّ
»أََجــْل إنـّـا َنْعَلــم«. َفقــال: ............. ............. َتْعَلمــون مــا َســأقوله َفمــا الفاِئــدة 
مــن الــَكالم؟ فـــ ............. الحاِضــرون و............. ............. .............، 

على أن َتكون اإِلجابة في الَمّرة القاِدمة .............، ِقْســم يُجيب 
ــا أتاهــم الَمــّرة .............،  بـــ »ال«، وِقْســم يُجيــب بـــ »نعــم«، وَلمَّ
وأَْلقــى عليهــم ُســؤاله، ............. أَْصواتهــم بيــن ال ونعــم. َفقــال: 

ــْم َمْن ال َيْعَلم. أَْحَســْنُتم! َمــْن ............. يَُعّلِ

َمْسِجد
َمساِجد

جاِمع
...............

َمْوضوع
...............

  آ ية
...............

َحديث
...............

أَْهل
...............

ِإمام
...............

ُمساَعدة
...............

َشّر
...............

ُمناِفق
...............

َجنّة
...............
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6( ِاْسَتِمْع إَلى الَحديث، ثّم َرّتِب الُجَمل كما في الِمثال.

1- وال أََتَكلَّم َشْيًئا بدون َدليل وال أَْحكي الِقَصص وال أَقول إاّل الَحّق.
2- ثّم أَْبَحث عن آَية أْو آيات من الُقْرآن الَكريم َدلياًل للَمْوضوع.

ْسبة لهذه     3- بعد هذا التَّْحضير أََتَكلَّم أَمام النّاس و أَْشَرح الَمْوضوع بالنِّ
     الُخطُوات الَمْذكورة. 

اًل أنا أَْختار الَمْوضوع َحَسب األَْحداث الَيْوِمّية.  4- أَوَّ
5- وثاِلًثا أَْنظُر آراء الُعَلماء الُمْجَتِهدين. 

6- وأاُلِحظ َمْسؤوِليَّتي وأَخاف من الّل َعّز وَجّل.
حيحة. 7- و ثاِنًيا أَْبَحث عن َحديث أو أَحاديث من ُكُتب األَحاديث النََّبِويّة الصَّ

اًل أنا أَْختار الَمْوضوع َحَسب األَْحداث الَيْوِمّية.  1- أَوَّ
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................

T38
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ْث مع َزميلك ُمْسَتعيًنا باأَلْسِئلة واأَلْجِوبة اآلِتية. 7( َتَحدَّ

كم َمّرة َتِعظ في األُْسبوع؟
أَنا أَِعظ َثالث َمّرات في األُْسبوع.

أَنا أَِعظ َمّرة واِحدة في األُْسبوع.

أَنا أَِعظ َمّرَتْين في األُْسبوع.

أين َتِعظ؟

جون وُدور ااِلْحِتجاز.	  أنا أَِعظ في السُّ
أنا أَِعظ في الَمناِزل إلْصالح األَْطفال.	 
أنا أَِعظ في صاالت ااِلْجِتماع.	 
أنا أَِعظ في الُمْسَتْشَفيات.	 
أنا أَِعظ في ُدور الَعَجزة.	 
أنا أَِعظ في ُدور الطُّالب.	 
أنا أَِعظ في الَمصاِنع.	 
أنا أَِعظ في الَمساِجد.	 
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ث عنه مع َزميِلك. 1( ِاْسَتِمْع إلى الِحوار اآلتي، ثّم َتَحدَّ

ح الَخطيب الُمَرشَّ

: الّسالم عليكم يا ِضياء! أَْكَرم  
: وعليكم الّسالم وَرْحمة الّل يا أَْكَرم!   ِضياء  

ــح لهــذه الُجُمعــة فــي َمْســِجد  : َســِمْعت أنـّـك أْنــت الَخطيــب الُمَرشَّ أَْكَرم  
                 َمْدَرَسِتنا.

ْرس الّثاني: في الُخْطبة الدَّ

T39
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: َنَعم، يا أْكَرم وأنا َقِلق في َهِذه الُمقاَبلة. ِضياء  
نا. : ِلماذا يا أخي؟ أْنت أْحَسن طاِلب في َصّفِ أْكَرم   

ا. وَلْيَســت ِعْنــدي َتْجربــة في  : الِخطــاب أمــام الَجماَعــة َصْعــب ِجــدًّ ِضياء  
                 هذا الَمجال.

: ال َتْقَلق يا أخي، أنا ُمَتأِكد ِمْنك. أْكَرم   
: إن شاء الّل يا أْكَرم! ِضياء  

ر ِخطابك؟  : َكْيف تَُحّضِ أْكَرم   
ينيــة  ــز ِمــن ِقَبــل ِرئاســة األُمــور الّدِ : ِمــن الَمْعــروف أن الُخْطبــة تُجهَّ ِضياء  

: إَذن ما َسَبب َقَلقك؟  أْكَرم   
: َيِجــب َعَلــّي اإلْتقــان فــي الَموضــوع وأن أْلقــي َكِلَمتــي واِضًحــا  ِضياء  

                 وَفصيًحا.وَطْبًعا يْلزم أاّل أْنَسى أْدعية الُخْطبة. 
اًل في ُكّل الَمواضيع.  : أْنت َعلى َحق يا ِضياء. َيِجب ااِلْسِتْعداد أوَّ أْكَرم   
: أنــا ُمْرَتِبــك ِجــًدا. أُِحــّس ِبــأن َقْلبــي َســَيِقف ِبَســَبب ااِلْرِتبــاك أمــام  ِضياء  

                 الَجماعة. 
: ُكْن ُمْرتاح البال يا َصديقي. ال داعي ِلْلَقَلق.  أْكَرم   

: ُشْكًرا يا َصديقي. َكالُمك يَُشّجُعني في َهذا الَموضوع. ِضياء  
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2( َأِجْب عن اأَلْسِئلة اآلِتية حسب الّنص.

3( حَوِّل الحِوار السّابِق إلى النَّص، ثّم اْشَرْحه لُزَمالِئك.

1- ماذا َسِمع أَْكَرم؟
......................................................................................

2- لماذا كان ِضياء َقِلًقا؟
......................................................................................

3- ما َرأي ِضياء في الِخطاب؟
......................................................................................

ز الُخْطبة؟ 4- من يَُجّهِ
......................................................................................

5- ماذا َيِجب على الَخطيب عند إْلقاِئه الُخْطبة؟
......................................................................................

6- لماذا قال ِضياء »أُِحّس بأّن َقْلبي َسَيِقف«؟
 ......................................................................................

ح لهذه الُجُمعة في َمْسِجد الَمْدَرسة هو ِضياء.  َسِمع أْكَرم أنَّ الَخطيب الُمَرشَّ
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
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ؤال واأَلْجِوبة اآلِتية. ث مع َزميِلك حسب السُّ 4( َتَحدَّ

ورة. 5( ِصل بين الَكِلمة والصُّ

1- الِمْنَبر
2- الِمْحراب

3- ِمَنّصة الَوْعظ
4- َرْحلة الِقراءة
ن 5- َمكان الُمَؤّذِ
6- ِرداء اإلمام 

7- ِعمامة اإلمام
8- ِمْسَبحة

ما هو أَهّم َشيء في الُخْطبة؟

هو أن َيكون الَخطيب في ِخطاِبه َبطيًئا َوواِضًحا في الَكالم.	 

ا في ِخطاِبه من َقْبُل.	  هو أن َيكون الَخطيب ُمْسَتِعدًّ

هو ِذْكر آية َكريمة وَحديث َنَبوّي على األَقل في الَمْوضوع.	 

هو أن َتكون لَُغته َفصيحة وواِضحة وَبليغة.	 

هو أن َيكون الَموضوع من األْحداث الَيومية.	 

هو أن َتكون الُخْطبة َقصيرة.	 
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ف 6( ناِقْش مع ُزَمالِئك عن ُشروط ُخْطبة الُجُمعة، ثّم اْكُتْبها َتْرتيِبّيًة، واْقَرأها للصَّ
    كما في المثالين.

* ِمن ُشروط ُخْطبة الُجُمعة أن َيكون الَخطيب في ِخطاِبه َبطيًئا وواِضًحا في الَكالم. 

* ِمن ُشروط ُخْطبة الُجُمعة أن َتكون الُخْطبة َقصيرة.
 ..................................................................................
 ..................................................................................
 ..................................................................................
 ..................................................................................
 ..................................................................................
 ..................................................................................
 ..................................................................................
 ..................................................................................
 ..................................................................................
 ..................................................................................
 ..................................................................................
 ..................................................................................
 ..................................................................................
 ..................................................................................
..................................................................................
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ْث عنه مع ُزَماَلِئك.          1( ِاْسَتِمْع إلى الِحوار اآلتي، ثّم َتَحدَّ

َتْعِزية أْهل الَمّيِت

ْرس الثَّاِلث: في الَعزاء الدَّ

ماذا ُيقال في الَعزاء يا ساِلم.
َمَثاًل أنا أقول: )الَبِقّية في َحياِتك( أو )الّل َيْرَحم َمّيَِتكم وَيْغِفر له(. 

ْفن ماذا َيْفَعل َأْهل الَمّيِت؟ بعد اْنِتهاء الدَّ
الَعزاء  لهم  موا  لُيَقّدِ َأماَمهم  الُمشاِركون  وَيُمّر  واِحًدا  ا  َصفًّ َيِقفون 

وهذه عادة عند َأْغَلِبّية الُمْسِلمين.
هل َتْعِزية صاِحب الَعزاء ُمْسَتَحّبة؟

نعم، لَقْوِل النَِّبّي َصلّٰى الّل عليه وَسلَّم: »َمْن َعزى ُمصاًبا َفله ِمْثل 
َأْجِره« رواه الترمذي في الجنائز 385/3 

T40

: َحَسن  
 : َساِلم  
: َحَسن  
: َساِلم  

: َحَسن  
                     : َساِلم  
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: َحَسن  
: َساِلم  

 
: َحَسن  
: َساِلم  

: َحَسن  
     : َساِلم  

: َحَسن  

التَّْعِزية هي َتْسكين َقْلب الُمصاب، َأَلْيَس هكذا يا ساِلم؟
ْفن  نعم، ِمْثَلما َتقول يا َحَسن. وَتكون ُمّدة التَّْعِزية َثالثة َأّيام بعد الدَّ

غاِلًبا.
بأّي َطريقة وَلْفظ ُتْحَصل التَّْعِزية لَتْسِلية الُمصاب وُمواساِته؟

قاء والُمقاَبلة أو  هناك ِعّدة ُطُرق ُتْحَصل بها التَّْعِزية، َمَثاًل ُتْحَصل بالّلِ
ساِئل الَبريِدّية أو األِلْكِتروِنّية وُتْحَصل  بالُمكاَلمة الهاِتِفّية كذلك بالرَّ

أْيًضا بالتَّْوكيل أّي َتْوكيل َشْخص ُيَعّزي عنه. 
َأْشُكُرك يا ساِلم، ألّنك َأْعَطْيَتني َمْعلومات ُمِهّمة.

ال ُشْكَر على الواِجب يا َحَسن، َيِجب علينا أن ُنساِعد َمن َيْحتاج 
هذه الَمْعلومات.

أنت على َحّق يا ساِلم.
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2( أَِجْب عن األسئلة اآلِتية حسب الِحوار،

3( ِاْسَتِمْع إلى التَّْعبيرات اآلتية، ثّم اْكُتْبها في َدْفَتِرك.         

الَبقاء في َحياِتكم

الم عليكم وَرْحمة الّل وَبَركاُته الّل َيْرَحم الَمّيِت َوَيْغِفر لهالسَّ

الّل َيْرَحم َمّيَِتكم

م الّل أْجَركم َعظَّ

الَبقاء لّل
الَبقّية في َحياِتك

اَلَحْول َواَلُقّوة إاّل بالّل َجزاك الّل َخْيًرا

اللُهّم اْرَحم َمْوتى الُمْسِلمين
الُم وَرْحَمُة الّلِ وَبَركاُته وعليكم السَّ

ُهّم اْغِفـر له واْرَحْمه اللّٰ

 إّنا لّل وإّنا إليه راِجعون 
T41

1- بين من َيدوُر الِحوار؟
....................................................................................

2-  ماذا ُيقال في الَعزاء؟
 ....................................................................................

ا واِحًدا؟ ْفن َصفًّ 3-  لماذا َيِقف َأْهل الَمّيِت بعد اْنِتهاء الدَّ
 ....................................................................................

4- هل َتْعِزية َأْهل الَمّيِت ُمْسَتَحّبة؟
 ....................................................................................

5- كم َيْوًما َتكون ُمّدة التَّْعِزية؟
 ....................................................................................

ُرق اّلتي ُتْحَصل بها التَّْعِزية؟ 6- كم َعَدد الطُّ
 ....................................................................................
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ل الِحوار الّساِبق إلى النَّّص، ثّم اْشَرْحه لُزَمالِئك. 4( َحّوِ

َتْعِزية َأْهل الَمّيِت

* َمّيَِتكم- الّل - وَيْغِفر- له - َيْرَحم

- الّل َيْرَحم َمّيَِتكم وَيْغِفر له.

ُهّم - الُمْسِلمين - َمْوتى 1- اْرَحم- اللّٰ

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

2- صاِحب - َتْعِزية - ُمْسَتَحّبة - الَعزاء

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

3- الُمصاب - َتْسكين - التَّْعِزية - َقْلب - هي

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

T42

ــت بااِلْصِطفــاف َصًفــا واِحــًدا ............... ْفــن َيقــوم َأْهــل الَمّيِ بعــد اْنِتهــاء الدَّ

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

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

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

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

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

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

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

5( ِاسَتِمْع إلى الُجَمل، ثّم َرّتِب الَكِلمات اآلِتية كما في الِمثال.
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6( ِاْمَل الَفراغات في الِحوار اآلتي من القاِئمة كما في الِمثال.

الم - الّصاِلح - َبالء - والتَّآخي - وَبَركاُته وَرْحمة - السَّ

الَعزاء في الَبْيت

الم عليكم وَرْحمة الّل وَبَركاُته    : السَّ باِرش  

الُم .......... الّل وَبَركاُته : وعليكم السَّ ِعرفان  

الم عليكم وَرْحمة الّل .......... يا ِعْرفان؟  : هل َتْعِرف َمْعنى السَّ باِرش  

: ال، ال أْعِرف. ما َمْعناه؟ ِعرفان  

ْحمة: هي  الم: هو اأَلْمن واأَلمان وااِلْسِتْقرار.......... . والرَّ : السَّ باِرش  

ْأفة وهي العاِفية من ُكّل .......... والَمْغِفرة من ُكّل َذْنب.      الّرِ

عاء .......... لُكّل ِمّنا في َحياِته.     والَبَركة: هي الدُّ
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 7( ِاْسَتِمع إلى الُجَمل اآلِتية، ثّم اْكُتْبها في َدْفَتِرك.

فن. 3- ُمصاَفحة َأْهل التَّْعِزية َبْعد الدَّ

5- ِتالوة الُقْرآن الَكريم في الَبْيت.

ْفن في الَمْقَبرة. ْفن إلى الَبْيت.1- َعَمِلّية الدَّ جوع من الدَّ 2- الرُّ

4- َمراسيم الَعزاء في الَبْيت.

ْفن. 6- ُحْزن َأْهل الَعزاء بعد الدَّ

T43
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ث مع أَْصِدقاِئك عن الَعزاء، ثّم اْكُتْبه في الَفراغات ُمْسَتعيًنا   8( َتَحدَّ
باألَْسِئلة اآلِتية.

1- بأّي َطريقة وَلْفظ ُتْحَصل التَّْعِزية لَتْسِلية الُمصاب وُمواساِته؟
2- ماذا ُيقال في الَعزاء أَلْهل الُمصاب؟

ا واِحًدا؟ ْفن َصفًّ 3- لماذا َيِقف َأْهل الَمّيِت بعد اْنِتهاء الدَّ
4- ما هو الَحديث اّلذي قاَله النَِّبّي َصلّٰى الّل عليه وَسلَّم؟ 

توَجد ُطُرق ُمْخَتِلفة لَتْعِزية َأْهل الَعزاء َمَثاًل:..................................  
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
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أ
İlkokulاْبِتَداِئّية

د Soğuturumأَُبِرّ

Tebrik ederimأباِرك

 Sürahiإْبريُق الَماء 

.Gerçekleştiririmأََتَحقَّق

.Telefon ediyorumأَتِّصُل

İyi bilmekإْتقان

 Korurum. (Devamأُحاِفظ على
ederim)

.Biraz korkuyorumأَخاف َقليًل

ْخِتناق  Boğulmak, nefessizاْلِ
kalmak

.Kurtarırımأَُخِلّص

İlaçlarأَْدِوية

Devam ederseإذا اْسَتَمّر

Ezanأََذان

Kulakأُُذن

Öyleyse, o haldeإَذْن     

Yükselmekِاْرِتفاع

.Yükseldiِاْرَتَفَعْت

Afallamakاْرِتباك

Pirinç pilavıأُْرز

 .Kabul etmiyorumأْرِفض

.Kaldırırımأَْرَفع

Karşısındaإزاء

.Gideririmأُزيل

Kullanmakِاْسِتْخدام

Teneffüsِاْسِتراحة

.Kullanırımأَْسَتْعِمل

.Diyalogu dinleِاْسَتِمْع إلى الِحوار

.Acele etأَْسِرْع

ِلية İlk yardımإْسعافات أوَّ

En aşağı (alt)أَْسَفل

Dişlerأَْسنان

Daha kolayأَْسَهل

.ya katıldın…اْشَتَرْكَت في

.Arkadaşlarına anlatاْشَرْح ِلُزَملئك

Parmakإْصَبع

Sıra olmakِاْصِطفاف

ت  .Zorunda kaldıاُْضطُرَّ

.Koyarımأََضع

.Bastırırımأَْضَغط

Özür dilerimأعتذر

Değerliأَِعّزاء

Değerli izleyenlerأَِعّزاء الُمشاِهدين الِكرام

En büyükأَْعَظم

.Örterimأَُغطّي

.Bayıldıأُْغِمي عليه 



104

القاموس

.İfade ettiأَفاَد

غ .Boşaltırımأَُفّرِ

Daha iyiأَْفَضل

Afganistanأَْفغاِنْستان

.Yaklaştıِاْقَتَرب

ّن Diş çekmekِاْقِتلع الّسِ

م .Sunarımأَُقّدِ

En kutsalأَْقَدس

En yakınأَْقَرب

 Mümkün olan en kısaأَْقَرب َوْقت ُمْمِكن
zamanda

.Keserim, kapatırımأَْقَطع

.Yemek yediأََكل

.Karşılaştıِاْلَتَحق

.Sararımأَلُّف

Şiddetli ağrıأََلم َشديد

Yerlerأَماِكن

د .Uzatırımأَُمّدِ

.Tutarımأُْمِسك

Dilekler, güvenliklerأُْمِنيات

Ananasأَناناس

Haklısınأْنت على َحّق

Çıkarmakِاْنِتزاع

Bitmek, sona ermekِاْنِتهاء

.Sona erdi, bittiِاْنَتهى

Armutِإْنَجاص

 den çocuk sahibi...أَْنَجب ِمن ... 
oldu.

أَْنِزع
Çıkarırım.

اْنِغراس األَْشياء في 
الِجْسم

Vücuda bir şey 
saplanması

Burunأَْنف

Gripِإْنُفلوْنزا

Neredeyseأوَشَك

Tabaklarأَواني

Önem vermekِإْهَتمَّ ب

Ayasofyaآيا صوفيا

ب        
Bayatَباِئت 

Patlıcanباِذْنجان

ْسبة لي Bana göreِبالنِّ

Bamyaباِميا

Yakınlarındaبِجوار

Balıklı gölبَُحْيرة األْسماك

Başlangıçِبداية

 Portakalبُْرتُقال

Galata Kulesiبُْرج غلطة

Programَبْرناَمج
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 Büryanıبُْرياِني

Bisküviِبْسُكويت

Deri, ciltَبْشرة

 Soğanَبَصل

Patates kızartmasıَبطاطا َمْقِلّية

Ağır ağırَبطيًئا

Karpuzَبطّيخ

Karınَبْطن

Bazıَبْعض

Maydonozَبْقدوِنس

Baklavaَبْقلوة

 Allah sana can sağlığıالَبِقّية في َحياِتك
versin

Anlamlıَبليغ

?Ne hissediyorsunِبَم َتْشُعر؟

?Ne hissediyorsunِبماذا تُِحّس؟

نين Yıllar geçtikçeِبُمرور الّسِ

Fındıkبُْنُدق

Baharatَبهارات 

Sayesindeبواِسطة

Pizzaِبيْتزا

Yumurtaَبْيض

Haşlanmış yumurtaَبْيض َمْسلوق

Sahanda yumurtaَبْيض َمْقِلّي     

ت
التَّْصوير الَمْقَطِعّي 

Bilgisayarlı tomografiالحاسوِبّي

 Ayırt edilir, ön planaَتَتَميَّز ِب...
çıkar.

Suni teneffüsالتََّنفُّس اِلْصِطناِعّي

Elektrik akımıالتَّّيار الَكْهَرباِئّي

.Kutlanırتُْحَتَفل

Oluşurتُْحَصل

ث مع َزميلك .Arkadaşınla konuşَتَحدَّ

ج .Evlendiَتَزوَّ

Avutmakَتْسِلية

س Çürük (diş)َتَسوُّ

.ile meşhurdur...َتْشَتِهر ب...

ر .Geliştiَتَطوَّ

Yorgunَتْعبان

تك  Sağlığına özenَتْعَتني بِصحَّ
gösteriyorsun.

.Kabul edilirتَُعّد

 ,batırma (Suya)َتْغطيس
daldırma

Elmaتُّفاح

Yaklaşıkَتْقريًبا

.Kustuَتَقيَّأ

Kaplama (diş)َتْلبيس

Aldı...َتَلّقى...
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 Hurmaَتْمر

Temennilerتَمنِّيات

Temizlemekَتْنظيف

Dutتُوت

َه .Yöneldiَتَوجَّ

.Vefat ettiتُُوّفَِي

İncirتين

Kuru incirتين ُمَجفَّف

ث
Kültürَثقافة

Sarımsakثُوم

ج
Üniversiteَجاِمعة

Alan, sahaَجاِنب

 Hazırَجاِهز

Peynirُجْبن

Cerrahَجّراح

Havuçَجَزر

Köprüِجْسر

Boğaziçi Köprüsüِجْسر البوْسفور

لطان ُمَحّمد  ِجْسر السُّ
الفاِتح

Fatih Sultan Mehmet 
Köprüsü

.Hazırladıَجهَّز

Cevizَجْوز

Açَجْوعان

ح

Acil durumحالت طاِرئة

Hemen, derhalحاًل

Ekşiَحاِمض

Kabak çekirdeğiَحّب الَقَرع

Ay çekirdeğiَحّب َعّباد الَشْمس

Haplarُحبوب

 Ağrı beni mecburَحّتى يُْجِبَرني األََلم 
edinceye kadar

Yanıkُحروق

Çorbaَحساء

e göre...َحَسَب

Dolguَحْشو

Dersِحّصة)ج(ِحَصص

Tatlıُحْلو

Sütَحليب

Banyoَحّمام

ص    Humus(nohut)ُحمُّ

ص    ص ُمَحمَّ Leblebiُحمُّ

Damakَحْنك

ل الِحوار الّساِبق إلى  َحّوِ
النَّّص

Önceki diyalogu metne 
çevir.

خ
Ekmekُخْبز

ص   Tost, kızarmış ekmekُخْبزُمَحمَّ
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Horasanُخراسان

Marulَخّس

.Aklımıza geldiَخَطر ِبباِلنا

Tehlikeli, kritik, ciddiَخِطرة

ئيِسّي Ana hatالَخّط الرَّ

 Şeftaliَخْوخ

د
Çatal iğneَدبابيس آِمنة

   Pekmezِدْبس  

Tavukَدجاج   

.Bana dua ettiَدعا لي

Fışkırarakِدْفقة

.Defnedildiُدِفَن

Ev hapsiُدور اِلْحِتجاز

ِلّية İlk yardım kursuَدْورة إْسعافات أَوَّ

ذ
Mısırُذرة

ر
.Müracaat ettiراَجَع

Başَرْأس

Ayakِرْجل

Boyunَرَقبة

ان Narُرمَّ

ز
Tere yağıُزْبدة

Kuru üzümَزِبيب

 İnplant (vidalı dişَزْرع األْسنان
yapımı)

 Tüylüَزْغِبّية

Ziyaretِزيارة

Sıvı yağَزْيت

Zeytinَزيُتون

س
Kolساِعد

.Yardım ettiساَعد

Bacakساق

Eylülَسبتمبر

Bıçakِسّكين

Salataَسَلَطة

!Eline sağlıkَسِلَمت َيداك

Sumakُسماق

.İsimlendirdiَسّمى

Şişmanَسمين

.Ulaşacağızَسَنِصل إلى

.Tedavi edeceğizَسنُعاِلج

Turizmسياحة
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Ambulansسّيارة إْسعاف

ئة Kötüَسّيِ

ش

Dönerَشاِوْرمة

Felçَشَلل

ام Kavunَشمَّ

Çatalَشْوكة

ص
.Su döktümَصَبْبُت الِمياه

Baş ağrısıُصداع

ْدمة الَكْهَرباِئّية Elektrik çarpmasıالصَّ

Öğle namazıَصلَة الظُّهر

Yatsı namazıَصلَُة الِعشاء

İkindi namazıَصلَُة الَعصر

Sabah namazıَصلَُة الَفْجر

Akşam namazı َصلَُة الَمْغرب

.Namaz kıldıَصلَّى

Eczacıَصْيَدلِنّي

Eczacı(bayan)َصْيَدلِنّية

ض
Azı dişِضْرس

م Tansiyonَضْغط الدَّ

Sargı beziِضمادة

ط
Tazeَطاِزج

Tabakَطَبق

Doktorَطبيب 

Diş doktoruَطبيب األَْسنان

Doktor(bayan)َطبيبة

Diş doktoru (bayan)َطبيبة األَْسنان

Tahinَطحينة

Domates َطماِطم

ظ
 Sırtَظْهر

Öğleظُْهر 

ع

İşçiعاِمل

İşçi(bayan)عاِملة

Birkaç kezِعّدة َمّرات

Mercimekَعَدس 

Taziyeعزاء

Balَعَسل

.Yaşadınِعْشت

İkindiَعْصر

yüzyıl .21الَعْصر الواِحد والِعْشرون
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Portakal suyuَعصير الُبْرتُقال

 Limon suyuَعِصير اللَّيمون

Susamışَعْطشان 

!Af edersinizَعْفًوا

Dini önderlerالُعقول الّديِنّية

İlaç, tedaviِعلج

Kanal tedavisiالِعلج الَجْذري

Yaranın etrafınaعلى أَْطراف الُجْرح

 İmamın sarığıَعمامة اإلمام

?Şikayetin neَعمَّ َتْشكو؟

Derinَعميق

?Şikâyeti neَعْن ماذا َيْشكو؟

Yoğun bakımالِعناية الُمَرّكزة

 Üzümِعَنب

İhtiyaç halindeِعْند الحاجة

Klinikِعيادة

ياَدة الَوَطِنّية و  ِعْيد السَّ
األَْطَفال

Milli Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı

Gözَعْين

غ
Oturma odasıُغْرفة الُجُلوس

Yatak odasıُغْرَفة الَنوم

Suda boğulmakَغَرق

 Boğaza bir şeyُغَصص
takılması

Tüysüzغير َزَغِبّية

ف
Yeşil fasulyeَفاُصوليا َخْضراء

Kuru fasulyeَفاُصوْليا َياِبَسة

Boşالَفاِضي

Şuurunu kaybetmişفاِقد الَوْعي

Anidenَفْجأًة

.Beni muayene ettiَفَحَصني

Çilekَفَراَولة

Fıstıkُفْسُتق

Börekَفطيرة

Felafil yemeğiَفلِفل

 Biberُفْلُفل

Ağızَفم

Röntgen teknisyeniَفنِّي األَِشّعة

Laborantَفنِّي ُمْخَتَبر

Hemen, derhalَفْوًرا

Hazır yara tamponuفوطة َمْصنوعة

Yer fıstığıُفول ُسوداِنّي

B12 Vitaminiفيتامين ب 12

ق
Listeَقاِئمة

Menüَقاِئمة الطَّعام

Ebeقاِبلة 
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Kesici dişقاِطع

Ayakَقَدم

İstilaُقدوم

Okuduَقَرأَ 

Karnabaharَقْرَنِبيط

Kaymakِقْشطة

Dolmabahçe Sarayıقصر دوْلما باْهَجة   

Steril pamukُقْطن ِطّبِي

Diş çekmekَقْلع األَْسنان

Rumeli Hisarıقلعة روملي حصار

Endişeَقَلق

Azَقِليل

َقْهَوة
Kahve

.Denildiِقيَل

ك
Kebapَكَباب

Etli plavَكْبَسة

Çokَكِثير

م Yara, sıyrıkالَكَدمات والتََّورُّ

اث Pırasaُكرَّ

Kiraَكَرز

Kestaneَكْسَتنة

Tembelَكْسلن

Köfteُكْفتة

Gereken her şeyُكلَّ ما َيْلَزم

ّية اإللِهّيات  İlahiyat fakültesiُكّلِ

ية الَتْرِبية Eğitim fakültesiُكّلِ

ية الُحُقوق Hukuk fakültesiُكّلِ

ية الِطّب Tıp fakültesiُكّلِ

Mühendislik fakültesiُكّلَية الَهْنَدسة

Künefeُكنافة

Bardakُكوب

Kabakُكوسة

Kiviِكيوي

ل
!Korkmaل َتخافي

!Endişelenmeل َتْقَلقي

İhtiyaç yokل َحاَجَة

.Endişeye gerek yokل داعَي ِلْلَقَلق

.Hissetmiyorل يُِحّس بـ...

anlatamam, yapamam...ل َيَسُعني...

ثّة Dişetiالّلِ

Lahmacunَلْحم ِبَعِجين

Izgarada kızarmış etَلْحم َمْشِوّي

Yağda kızarmış etَلْحم َمْقِلّي

.Bir sorum varَلَدّي ُسؤال

Dilالّلِسان
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Yapışkan bandلُصوق )بلستر(

Dokunmakَلْمس

Lütfen!Afedersiniz!َلْو َسَمْحت!

Bademَلْوز

م
?Nesi varما ِبه؟

Ilık suالماء الّداِفئ

?Ne demek istiyorsunماذا َتْقِصد َيْعني؟

?Ne olduماذا َحَدث؟

Tuzluَماِلح

Doğrucaُمباَشَرًة

Binaَمْبنى

Alanالَمجال

Eminimُمَتأِكد

Çalışkanُمْجَتِهد

Müzeَمْتَحف

Topkapı Sarayı Müzesiَمْتَحف َسراي طوب قاِبي

Ortaokulُمَتوّسطة

Sütlaç, muhallebiمحلَّبّي

Çevreleyenُمحيطة

ًرا  ,Anestezi yapmakُمَخّدِ
Uyuşturmak 

Muhabirُمراِسل

Reçelُمَربّى  

Rahat olmakُمْرتاح البال

Telaşlıُمْرَتِبك

ص Yetkili, kokartlıُمَرخَّ

Acıُمّر

Turist rehberiُمْرِشد ِسياِحي

Kalabalıkُمْزَدِحم

ح Adayُمَرشَّ

Hastaneُمْسَتْشفى

Yeni Camiالَمْسِجد الَجديد

ْلطان أحمد Sultanahmet Camiiَمْسجد السُّ

Ortaköy Camiiمسجد أورطاكوي

Silmeَمْسح

Kuru kayısı ِمْشِمش ُمَجفَّف

Yaralıُمصاب بالُجْرح

Elektrik kaynağıَمْصَدرالَكْهَرباء

ا َحَيِويًّا Antibiyotikُمضادًّ

Lokantalarَمطاِعم

Mutfakَمْطَبخ

 Lokantaَمْطَعم

ر  ,Temizleyiciُمَطّهِ
dezenfektan

Domates salçasıَمْعُجون الَطماِطم 

Bilmekَمْعِرفة

  Uygunَمْعقول

Makarnaَمعَكروَنة
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Uzmanlık enstitüsüَمْعَهد اِلْخِتصاص

Lavaboَمْغَسل

سة Kutsal ُمَقدَّ

Makasِمَقّص

Kantinَمْقِصف

Olay yeriَمكان الحاِدث

Kaşıkِمْلَعقة

Lahanaَمْلَفوف

Cımbız, pens, maşaِمْلَقط

Harikaُمْمتاز

Eğlenceliُممِتعة

Tuzlukِمْملحة

Boyunca, süresinceِمْن ِخلِل

tarafından …ِمن ِقَبل

Öncedenِمن َقْبُل

Düzenliُمْنَتَظمة

Peçeteِمْنديل

Vaaz kürsüsüِمَنّصة الَوْعظ

Bölgeِمنطقة

Kesinlikle yasakَمْنًعا باتًّا

Batmış, saplanmışُمْنَغِرس

Teselli vermekُمواساة

Muzَمْوز

Yanan yerَمْوِضع الَحْرق  

Randevuَمْوِعد

Başarıُمَوفَِّقية 

Fışkıran sularالِمياه الُمَتَدّفِقة

Meziyetِميزة

Limanميناء

ن
Köpek dişiالنّاب

Uyumakَناَم

Zayıfَنِحيف

.e çağırırız-ندعو إلى

Soyuنَسبه

.Unuttuَنِسي

.e ulaşırız-َنِصل إلى

.Yaşıyoruzَنعيش

ديد Şiddetli kanamaالنَّْزف الشَّ

Sedyeَنّقالة

هـ
.Afiyet olsunَهِنيًئا

و
Öğünَوْجبة

Fastfood, hızlı öğünَوْجبة َسِريعة

Akapunkturَوْخز ِباإلْبر
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Ödemَوْذمة

Bakanlıkِوزارة

Ağırlık, kiloَوْزن

Baskı vaziyetiوضعية الضغط

 Hastalıklardanِوقاية ِمن األَْمراض
korunmak

.Doğduُوِلد

ي
.Yorgun görünüyorsun َيْبدو أنّك ُمْتَعبة 

.Sürer, vakit alırَيْسَتْغِرق

ع Yüreklendirirيَُشّجِ

.e dayanır ...َيعود إَلى...

.bulunur, yer alır...َيَقع على...

Sağَيِمين

.önem verir ...َيْهَتّم بـ...

Mandalinaيُوُسِفّي



114

الَمراِجع

Arapça Metin Mükâleme Dersi (11 Ve 12. Sınıflar)  Öğretim Programı, 2014

GÜNEŞ, K. (2010), Arapça-Türkçe Sözlük, İstanbul, Mektep Yayınları.

İŞLER, E. ÖZAY, İ. (2010), Türkçe - Arapça Kapsamlı Sözlük, Ankara, Fecr Yayınları. Dyson, 

http://www.onlinearabic.net/forum/forum_posts.asp?TID=888 (25.05.2014)

www.hayah.cc/forum/t13681.html  (12.06.2014)

http://www.lovely0smile.com/Msg-2634.html  (18.06.2014)

http://www.qataru.com/vb/showthread.php?t=132186  (24.06.2014)

https://www.travelbag.co.uk/blog/2014/november/beating-the-heat-in-dubai--10-ways-
to-stay-cool (25.03.2019 11:15)
https://sunbasket.com/stories/alan-cleans-up (25.03.2019 11:00)

23

https://news.sky.com/story/govt-should-appoint-minister-for-hunger-to-tackle-mal-
nutrition-and-obesity-committee-says-11602889 (29.03.2019 12:25)
https://www.diariopresente.mx/actualidad/un-chile-tan-picante-que-podria-matar/193277 
(27.03.2019 16:20)
http://thegolfclub.info/736f7572/sour-taste-baby.html (25.03.2019 14:05)

30

https://www.cugetliber.ro/stiri-sanatate-nu-mi-e-frica-de-doctor-la-constanta-251258 
(26.03.2019  15:25)

45

http://www.houmathibodauxspineandrehab.com/conditions-treated/back-pain.html 
(28.03.2019 10:05)
http://www.cure-for-bloating.com/is-your-stomach-pain-serious/  (28.03.2019 15:05)
http://www.fakesteve.net/2009/11/windows-7-my-printer-won%E2%80%99t-work.html 
(28.03.2019 16:45)

53, 54

Kitapta kullanılan resimler (illüstrasyonlar) bu kitap için çizilmiştir.

Kitapta kulanılan diğer görseller https://www.freepik.com/popular-vectors adresinden alınmıştır.

َور الَمراِجع للصُّ


