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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!

İSTİKLÂL MARŞI



GENÇLİĞE HİTABE

 Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti-
ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
 Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin 
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-
bilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün ter-
sanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bil-
fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak 
üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ 
hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, 
müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde 
harap ve bîtap düşmüş olabilir.
 Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, 
Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarla-
rındaki asil kanda mevcuttur.
                      

 Mustafa Kemal Atatürk
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أُِحّب َوَطني
الَوْحدة  1

خول إلى األَناضول ل     : الدُّ ْرس األَوَّ الدَّ
ْرس الثّاني       : الَمناخ في الِبالد الدَّ

ْرس الثّاِلث        : َمطاِبخ الَبَلد الدَّ

9 9

ا ُمْخَتَصًرا َيَتَعلَّق ِبالَمناخ ُمْسَتْخِدًما الُجَمل اآلِتية. 1( اُْكُتب َنصًّ

2( أْكِمل الُجَمل اآلِتية ِبما َبْين الَقْوَسْين َكما في الِمثال ثُّم اْقَرْأها. 

ْيف.  َيَزل الَمَطر َكثيًرا في َفْصل الصَّ
تاء.  َسَقط الثَّْلج َمّرة في هذا الّشِ

بيع.  ما َنَزل الَمَطر في هذا الرَّ
َجر في َفْصل الَخريف.  َتْسُقط أَْوراق الشَّ

)َسْبعة / َسْبع( • َقَرْأُت ِكتاًبا في َسْبعة أَيّاٍم.

• أَْقَرأ ِكتاًبا ُمْنذ َعْشر ..................... .                 )ساعاٍت / ساعٍة(

بيع.  )أنا / أنَت(  ..................... ال أَْشُعر ِبالَبْرد في ُفصول الرَّ •

• هل ..................... تُِحّبين الُكُتب األََدبّية؟           )أنِت / أنَت(

ْيف.       )هي / هو( ..................... ما َشَعَرْت ِبالَبْرد في الصَّ •

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

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

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

التَّْدريبات

الَوْحدة 1 25
25

1( ِاْسَتِمع إلى الِعبارات اآلِتية وأَِعْدها ثُّم اْكُتْبها في َدْفَتِرك.

2( ِاْسَتِمع إلى الُجَمل اآلِتية، وأَِعْدها، ثُّم اْكُتْبها في َدْفَتِرك. 

الم  •  َتْأسيس السَّ

الِجقة •  السَّ

•  الُعْثماِنّيون

•  األَْتراك

•  َعْهد أَْلب أَْرسالن 

•  َمْعَركة َمالْذِكرد

•  َدَخل األَْتراك إلى األَناضول في َعْهد أَْلب أَْرسالن.
الِجقة. ة السَّ •  ِبَفْضل َمْعَركة َمالْذِكرد ِاْزداَدْت قوَّ

ْرق إلى الَغْرب. الِجقة واتََّسَعْت ُمتَِّجهة من الشَّ ة السَّ •  ِاْزداَدْت قوَّ
ْت ُفتوحات األَْتراك  ُقروًنا. •  ِاْسَتَمرَّ

الم في هذه األَماِكن. َق األَْتراك َتْأسيس السَّ • َحقَّ

ل ْرس األوَّ الدَّ
خول إلى األَناضول الدُّ

1

2

الَوْحدة 1

الَوْحدة 1
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أُِحّب َوَطني
الَوْحدة  1

خول إلى األَناضول ل     : الدُّ ْرس األوَّ الدَّ
ْرس الثّاني       : الَمناخ في الِبالد الدَّ

ْرس الثّاِلث        : َمطاِبخ الَبَلد الدَّ

9
9



1( ِاْسَتِمْع إلى الِعبارات اآلِتية، وأَِعْدها، ثُّم اْكُتْبها في َدْفَتِرك.

2( ِاْسَتِمْع إلى الُجَمل اآلِتية، وأَِعْدها، ثّم اْكُتْبها في َدْفَتِرك. 

الم  •  َتْأسيس السَّ

الِجقة •  السَّ

•  الُعْثماِنّيون

•  األَْتراك

•  َعْهد أَْلب أَْرسالن 

•  َمْعَركة َمالْذِكرد

•  َدَخل األَْتراك إلى األَناضول في َعْهد أَْلب أَْرسالن.
الِجقة. •  ِبَفْضل َمْعَركة َمالْذِكرد  ِاْزداَدت قّوة السَّ

ْرق إلى الَغْرب. الِجقة واتََّسَعْت ُمتَِّجهة من الشَّ ة السَّ •  ِاْزداَدْت قوَّ
•  ِاْسَتَمرَّ األَْتراك على الُفتوحات ُقروًنا.

الم في هذه األَماِكن َبعد الُفتوحات. َق السَّ • َتَحقَّ

ل ْرس األوَّ الدَّ
خول إلى األَناضول الدُّ

1

2

الَوْحدة 1
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ْث َعْنه َمع أَْصِدقاِئك. 3( ِاْسَتِمْع ِإلى النَّّص اآلتي، واْقَرْأه، ثُّم َتَحدَّ

ُدخول األَْتراك إلى األَناضول
َدَخــل األَْتــراك إلــى األَناضــول فــي َعْهــد أَْلــب أَْرســالن .كان أَْلــب أَْرســالن 
ــْلطان أَْلــب أَْرســالن  د السُّ قاِئــد الُمْســِلمين فــي َمْعَركــة َمالْذِكــرد. َوَحــدَّ
َتاريــخ ُمْســَتْقَبل العاَلــم. أِلَّن الســلطان َهــَدم َســْيَطرة َدْولــة الــّروم فــي أَْكَثــر 

َمناِطــق آْســيا. 
ِاســم  الســلطان  وَنَشــر  ــالِجقة.  السَّ قــّوة  ِاْزداَدت  الَمْعَركــة  هــذه  ِبَفْضــل 
ــْرق إلــى الَغــْرب. وَكذلــك َنَجــح األَْتــراك فــي ِبدايــة  الدولــة ُمتَِّجهــا مــن الشَّ
الَقــْرن الخاِمــس الِهْجــري فــي ِإقامــة َدْولــة َقِويــة فــي ُخراســان، فَســْيَطَر 

ــن. ــد مــن األَماِك ــى الَعدي عل
ــا، أِلَّن  ــداء داِئًم فــاع عــن َنْفِســها مــن األَْع ــالِجقة الّدِ كان َيِجــب علــى السَّ
ــالِجقة. واْســَتَمرَّ األَْتــراك على الُفتوحــات ُقروًنا،  هنــاك أَْعــداء َكثيــرون للسَّ

ــالم فــي هــذه األَماِكــن.  ــَق األَْتــراك  َتْأســيس السَّ هايــة َحقَّ وفــي النِّ

3

الَوْحدة 1
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4( ِاْسَتِمْع إلى األَْسِئلة، ثُّم أَِجْب َعْنها َحَسب  النَّص.

1   من هو أَْلب أَْرسالن؟
. .........................................................................................................................................

2   متى َدَخل األَْتراك إلى األَناضول؟
. .........................................................................................................................................

ّية هذه الَمْعَركة؟ 3   ما هي أََهّمِ
. .........................................................................................................................................

الِجقة؟ 4   كيف ِاْزداَدت قّوة السَّ
. .........................................................................................................................................

5   أَْين َنَجح األَْتراك في ِإقامة َدْولة َقِوية؟
. .........................................................................................................................................

6  متى َنَجح األَْتراك في ِإقامة َدْولة َقِوية؟
. .........................................................................................................................................

4

الَوْحدة 1
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َور، ثُّم اْكُتبها في َدْفَتِرك. 5( ِاْقَرأ األَْرقام والُجَمل اآلِتية، ُمْسَتعيًنا بالصُّ

واِحــد  ُجْنــِدّى  ُهنــاك 
القاِئــد. أمــام 

 واِحد
1

ُهنــاك ِبْنــت واِحــدة أمــام 
َخْيمــة القاِئد.

 واِحدة
1

ُهناك ُجْنِديّان ِاْثنان 
أمام القاِئد.

 ِاْثنان
2

ُهناك ِبْنتان ِاْثنتان 
أمام َخْيمة القاِئد.

 ِاْثنتان
2

ُهناك َثالثة ُجنود أمام 
القاِئد.

 َثالثة
3

ُهناك َثالث َبنات أمام 
َخْيمة القاِئد.

 َثالث
3

الَوْحدة 1
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ورة، ثُّم   ورة اآلتية، َوأَِجْب َعن األَْسِئلة َحَسب الصُّ 6( أُْنظُر إلى الصُّ
ّف َكما في الِمثال. ْقها في الصَّ     َطّبِ

ل َطويل. الَوَلد األوَّ
الَوَلد الثّاِني َقصير.

الَوَلد الثّاِلث َسمين.

الِبْنت األولى َحزينة.
الِبْنت الثّاِنية َسعيدة.
الِبْنت الثّاِلثة غاِضبة.

الِبْنت األولى َحزينة 
في هذه الّصورة.

َكْيف َتْنظُر الِبْنت األولى 
في هذه الّصورة؟

1   َكْيف َتْنظُر الِبْنت الثّاِنية في الّصورة؟
. .........................................................................................................................................

2   َكْيف َتْنظُر الِبْنت الثّاِلثة في الّصورة؟
. .........................................................................................................................................

ل في الّصورة؟ 3   َكْيف َيْنظُر الَوَلد األوَّ
. .........................................................................................................................................

4   َكْيف َيْنظُر الَوَلد الثّاني في الّصورة؟
. .........................................................................................................................................

5   َكْيف الَوَلد الثّاِلث في الّصورة؟
. .........................................................................................................................................

الَوْحدة 1
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نة ُمْسَتْخِدًما الِعبارات في   7( ِاْقَرأ الُجْملة اآلِتية واْسَتْبِدل الَكِلمة الُمَلوَّ
ْن ُجَماًل َجديدة َكما في الِمثال.   القاِئمة، وَكِوّ

فاع عن َنْفِسه من األَْعداء  داِئًما. • كان يِجب الّدِ  
فاع عن َنْفِسه من األَْعداء في َعْهده. • كان يِجب الّدِ

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

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

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

في َعْهِده - في َزَمِنه-في الماِضي - ُمْنذ َنْشأَِته

8( ِاْسَتِمع إلى الِعبارات والُجَمل ثُّم أَِعْدها واْكُتْبها في َدْفَتِرك.

(أَْمس( (أَْمس( (اآلن(

هو ما شعر ِبالُحْزن أَْمس. هو َشَعر ِبالُحْزن أَْمس. عادة اآلن. هو َيْشُعر ِبالسَّ

ًة في األُْسبوع( (ُكّل َيْوم(    (َمرَّ (ُكّل َصباح(

َداع َمّرًة  هو َيْشُعر ِبالصُّ
في األُْسبوع َتْقريًبا.

هو َيْشُعر ِبالَمْسؤوِلّية 
ُكّل َيْوم.

عادة ُكّل  هو َيْشُعر ِبالسَّ
َصباح.

5
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َول. 1( ِاْقَرْأ النَّّص اآلتي، ثُّم اْكُتب أَْسماء األَْشخاص الّهاّمة والدُّ

ُدخول األَْتراك إلى األَناضول
أَْلــب  .كان  أَْرســالن  أَْلــب  َعْهــد  فــي  األَناضــول  إلــى  األَْتــراك  َدَخــل 
ــَرْت  ــرد. وهــذه الَمْعَركــة غيَّ ــد الُمْســِلمين فــي َمْعَركــة َمالْذِك أَْرســالن قاِئ
َوْجــه الّتاريــخ. أِلَنّهــا َهَدَمــْت َســْيَطرة َدْولــة الــّروم فــي أَْكَثــر َمناِطــق آْســيا. 
َتهــا حتــى َســَقَطْت َســْيَطرة َدْولــة الــّروم فــي  وأَْضَعَفــْت َمْعَركــة َمالْذِكــرد قوَّ

ــح.  ــد الفاِت ــي ُمَحّم ــْلطان الُعْثمان ــن السُّ َزَم
ْولــة  ــالِجقة واتََّســَعت هــذه الدَّ ة السَّ ِبَفْضــل هــذه الَمْعَركــة ِاْزداَدت ُقــوَّ
ــالِجقة فــي ِبدايــة  ــْرق إلــى الَغــْرب. وَكذلــك َنَجَحــت السَّ ُمتَِّجًهــا ِمــن الشَّ
الَقــْرن الخاِمــس الِهْجــري فــي ِإقامــة َدْولــة َقِويــة فــي ُخراســان. َفَســْيَطَرت 

علــى الَعديــد ِمــن األَماِكــن فيهــا.

أَْسماء األَْشخاص الّهاّمة:................................................................................................
................................................................................................................................................

ْولة الّهاّمة:....................................................................................................... أَْسماء الدَّ
................................................................................................................................................

التَّْدريبات
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2( ِاْقرأ النَّص الّساِبق، ثُّم اْكُتْب َنتاِئج َمْعَركة َمالْذِكرد. 

ِبَفْضل َمْعَركة َمالْذِكرد .........................................................................................

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

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

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

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

 ........................................................................................................................................
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1( ِاْسَتِمْع إلى الَكِلمات والِعبارات اآلِتية، وأَِعْدها، ثُّم اْكُتْبها في َدْفَتِرك.

ْرس الثّاني الدَّ
ْرس الثّاني الَمناخ في الِبالد الدَّ

2( ِاْسَتِمع إلى الُجَمل اآلِتية وأَِعْدها ثُّم اْكُتْبها في َدْفَتِرك.

• يوَجد الَمناخ القاّري في َوَسط وَشْرق َوَجنوب َشْرق األَناضول.

•  َيكون الطَّْقس في الّصْيف حاًرا وجاًفا.

ئيسي. •  توَجد في تُرِكيا َثالثة أَْنواع من الَمناخ الرَّ

تاء. •  أَْحياًنا َيْنِزل الَمَطر وأَْحياًنا َيْسُقط الثَّْلج في الّشِ

َجليدحار  باِرد  

َسَقط الثَّْلج.َنَزل الَمَطر.  

جاف

َشمال
َغْرب  
َجنوب
َشْرق

6

7
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ْث َعْنه َمع أَْصِدقاِئك.  3( ِاْسَتِمْع إلى النَّّص اآلتي، واْقَرْأه، ثُّم َتَحدَّ

أَْنواع الَمناخ في تُْرِكيا
توَجد في تُرِكيا َثالثة أَْنواع من الَمناخ. هي َكما َيلي:

الَبْحــر  فــي  الَمنــاخ  هــذا  َيْحــُدث   : الُمَتَوّســط  الَبْحــر  َمنــاخ   •
الطَّْقــس  يكــون  َمْرَمــرة.  وَجنــوب  إيجــة  َوَبْحــر  الُمَتَوّســط 
وُمْمِطــًرا. ُمْعَتــدالً  ــتاء  الّشِ وفــي  ــا،  وجافًّ حــاًرا  الّصْيــف  فــي 

8

وَشــْرق  َوَســط  فــي  الَمنــاخ  هــذا  يوَجــد   : القــاّري  الَمنــاخ   •
ِتراْقيــا.  ِمــن  الّداِخِلّيــة  َوالَمناِطــق  األَناضــول  َشــْرق  َوَجنــوب 
َيكــون  الَحــرارة.  َدَرجــات  فــي  َســَنِوي  ــر  َتَغيُّ هنــاك  وَيكــون 
وَجليــًدا. بــاِرًدا  ــتاء  الّشِ وفــي   ، وجاّفــا  حــاًرا  ْيــف  الصَّ فــي  الطَّْقــس 
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4( أَِجْب َعن األَْسِئلة َحَسب النّص.

1   أَْين يوَجد الَمناخ القاّري في تُْرِكيا ؟
.........................................................................................................................................

ط؟ 2   َكْيف َيكون الطَّْقس في َمناخ الَبْحر الُمَتَوّسِ
.........................................................................................................................................

3   َكم َنْوًعا ِمن الَمناخ توَجد في تُْرِكيا؟
.........................................................................................................................................

ئيسي في تُْرِكيا ؟ 4   ما هي أَْنواع الَمناخ الرَّ
.........................................................................................................................................

5    َكْيف َيكون الطَّْقس في َمناخ الَبْحر األَْسَود؟ 
.........................................................................................................................................

•  َمنــاخ الَبْحــر األَْســَود : َيْحــُدث هــذا الَمنــاخ فــي ســاِحل الَبْحــر األَْســَود 

ْيــف  وِشــمال َمْرَمــرة وهــو ُمْمِطــر فــي ُكّل الُفصــول. َيكــون الطَّْقــس فــي الصَّ

ــتاء بــاِرًدا فــي الَمناِطــق الُمْرَتِفعــة، وَيكــون الُهطــول  ُمْعَتــِداًل، وفــي الّشِ

ــا َيْســُقط الثَّْلــج. ــا َيْنــِزل الَمَطــر وأَْحياًن ُمْنَتِشــًرا علــى َمــدار العــاّم. أَْحياًن
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5( ِاْسَتِمْع إلى الِعبارات، والُجَمل، ثُّم أَِعْدها، واْكُتْبها في َدْفَتِرك.

(َشمال ( (َغْرب (

هو َشَعَر ِبالَبْرد في َغْرب ِتراْقيا. هو َيْشُعر ِبالَبْرد في َشمال األَناضول. 

(َجنوب( ( َشْرق(

هي َتْشُعر ِبالَحرارة في َجنوب 
تُْرِكيا.

هي َشَعَرْت ِبالَحرارة في َشْرق 
األَناضول.

(َشمال َغْرب ( (َجنوب َشْرق (

أنَت َتْشُعر بالَبْرد في َشمال َغْرب 
تُْرِكيا.

أنَت َشَعْرَت بالَحرارة في َجنوب 
َشْرق األَناضول.

(َشمال شرق( (َجنوب َغْرب(

أنِت َتْشُعرين ِبالَبْرد في َشمال 
َشْرق األَناضول.

أنِت َشَعْرِت ِبالَحرارة في َجنوب 
َغْرب تُْرِكيا.

(َشْرق( (َغْرب(

أنا أَْشُعر ِبالَحرارة في َشْرق تُْرِكيا. أنا َشَعْرُت ِبالَحرارة في َغْرب 
تُْرِكيا.

9
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نة ُمْسَتْخِدًما العبارات في    6( ِاْقَرأ الُجْملة اآلِتية، واْسَتْبِدل الَكِلمة الُمَلوَّ
ْن ُجَماًل َجديدة َكما في الِمثالْين.     القاِئمتْين، وَكِوّ

تاء.  •  َشَعر ِبالَبْرد في الّشِ
ْيف. •  َشَعَرْت ِبالَحرارة في الصَّ

ْيف. •  ما َشَعَر ِبالَبْرد في الصَّ
تاء. •  ما َشَعَرْت ِبالَحرارة في الّشِ

َشَعَرْت ِبـ - َشَعَرُت ِبـ - َشَعْرَت ِبـ - َشَعْرِت ِبـ

ما َشَعَرْت ِبـ - ما َشَعَرُت بـِ  - ما َشَعْرَت ِبـ - ما َشَعْرِت ِبـ

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

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

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

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

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

..........................................................................................................................................
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ف. 7( ِاْسَتِمْع إلى الِحوارات اآلِتية ثُّم َطّبْقها َمع أَْصِدقاِئك في الصَّ

-لماذا تُِحّب َمناخ الَبْحر الُمَتَوّسط؟
ه ُمْعَتِدل. -ألَنَّ َجوَّ

بيع أو الَخريف؟ -هل َتْشُعرين ِبالَبْرد في َفْصل الرَّ
-ال أَْشُعر ِبالَبْرد ِبَفْضل الطَّْقس الُمْعَتِدل.

-ما أَْجَمل الَجّو الَيْوم!
ْيف؟ -هل تُِحّب َفْصل الصَّ

-نعم ، أُِحّبه.
-أّي َفْصل آَخر تُِحّب؟

بيع أَْيًضا. -أُِحّب َفْصل الرَّ

-ما أْجَمل الُكُتب!
-هل تُِحّبين الُكُتب األََدبّية؟

-نعم ، أُِحبُّها.
-أّي ُكُتب أُْخرى تُِحّبين؟

-أُِحّب الُكُتب الّدينّية أَْيًضا.

10

الَوْحدة 1

23
23



ْل َمعاِنَيها، ثُّم اْكُتْبها في َدْفَتِرك. 8( ِاْقَرأ الُجَمل اآلتية، وَتأَمَّ

َقَرْأُت ِكتاًبا في َثالثة أَيّام.  أَْقَرأ ِكتاًبا ُمْنذ أَْرَبع ساعات. 

َقَرْأُت ِكتاًبا في َخْمسة أَيّام.  أَْقَرأ ِكتاًبا ُمْنذ ِسّت َدقاِئق. 

َقَرْأُت ِكتاًبا في َسْبعة أَيّام.  أَْقَرأ ِكتاًبا ُمْنذ َثمان َدقاِئق. 

َقَرْأُت ِكتاًبا في ِتْسعة أَيّام.  أَْقَرأ ِكتاًبا ُمْنذ َعْشر َدقاِئق. 

َقَرْأُت ِكتاًبا في أََحد َعَشَر َيْوًما.  أَْقَرأ ِكتاًبا ُمْنذ ِاْثَنتا َعْشرة 
َدقيقة. 
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ا ُمْخَتَصًرا َيَتَعلَّق ِبالَمناخ ُمْسَتْخِدًما الُجَمل اآلِتية. 1( اُْكُتْب َنصًّ

2( أْكِمل الُجَمل اآلِتية ِبما َبْين الَقْوَسْين َكما في الِمثال ثُّم اْقَرْأها. 

ْيف.  َيـْنـِزل الَمَطر َكثيًرا في َفْصل الصَّ
تاء.  َسَقط الثَّْلج َمّرة في هذا الّشِ

بيع.  ما َنَزل الَمَطر في هذا الرَّ
َجر في َفْصل الَخريف.  َتْسُقط أَْوراق الشَّ

•   َقَرْأُت ِكتاًبا في َسْبعة أَيّاٍم.                         (َسْبعة / َسْبع(

1   أَْقَرأ ِكتاًبا ُمْنذ َعْشر ..................... .                 (َدقاِئق / دقيقة(

بيع.  (أنا / أنَت(  2   ..................... ال أَْشُعر ِبالَبْرد في ُفصول الرَّ

3   هل ..................... تُِحّبين الُكُتب األََدبّية؟           (أنِت / أنَت(

ْيف.       (هي / هو( 4   ..................... ما َشَعَرْت ِبالَبْرد في الصَّ

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

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

.......................................................................................................................................
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َور واْكُتْبها ْل َمعاِنَيها ُمْسَتعيًنا ِبالصُّ 1( ِاْسَتِمْع إلى الِعبارات، وأَِعْدها، ثُّم َتأَمَّ
    في َدْفَتِرك.

ماِلح
حاِمض

ُحْلو

ّ مُر

ِإْسَكْنَدر َكباب

 َكباب شاُوْرما   َفطير         

سوْتالج

َكباب أََضنة

َلْحم ِبَعجين

َدجاجة

شاُوْرما 

ماْنتي

َسَمك

ْرس الثّاِلث الدَّ
َمطاِبخ الَبَلد

11

الَوْحدة 1

26
26



ْل َمعاِنَيها. 2( ِاْسَتِمْع إلى الُجَمل، وأَِعْدها، ثُّم َتأَمَّ

ِاْشَتَهَرْت َمدينة َقْيَصري ِبالماْنتي.• 
أَْشَرُب الَحليب في الَفطور ُكّل َيْوم. • 
َمك َمّرة في األُْسبوع. •  آُكل السَّ
أََكْلُت إْسَكْنَدر َكباب أَْمس في بوْرصة. • 
َيَتَكّون َبَلدي ِمن َسْبع َمناِطق، وِلُكّل ِمْنَطقة َلها أَْكالت َمْشهورة.• 
ما أََكْلُت سوْتالج هذا الَيْوم. • 
أَْعَجَبني َكباب أََضنة َكثيًرا. • 
أَْعَجَبْتني األَْكالت التُّْرِكّية اللَّذيذة. • 
ل َلْحم الَعجين َعلى الّدجاج. •  أَُفّضِ
ل الَفطير َعلى الّشاُوْرما.•  ال أَُفّضِ
لون الّشاي َبْعد الَعشاء.•  األَْتراك يَُفِضّ
لون األَْكالت الَمْنِزِلّية.•  َبْعض الطُّاّلب ال يَُفّضِ

12
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3( ِاْقَرأ الِعبارات اآلِتية، وَتأَّمْل َمعاِنَيها.

َكباب

أَضنة

َقطاِئف

ِديارَبكر

َبْقالوة

غازي َعْنتاب
ُكنافة

هاتاي

 َكباب َوَرق

ماالطيا

الَوْحدة 1
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تاْنتوني

َمْرسين

ماْنتي

َقْيسري

ِإْسَكْنَدر َكباب

بوْرصة

ُكْفتة

إْزمير

َقطاِئف َمْحشي

أْرُضروم

الَوْحدة 1
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4( ِاْسَتِمْع إلى الِحوار، واْقَرْأه، ثُّم اْكُتْبه في َدْفَتِرك.

: َلْيلى  
: الطَّّباخ 
 : َلْيلى  
 : الطَّّباخ 
: َلْيلى  
: الطَّّباخ 

: َلْيلى  
 : الطَّّباخ 
 : َلْيلى  
 : الطَّّباخ 
: َلْيلى  
: الطَّّباخ 

الّسالم َعَلْيُكم، َكْيف الحال؟ 
وَعَلْيكم الّسالم، ِبَخْير الَحْمُد ِلّ وأْنت؟ 

ِبَخْير ُشْكًرا، َلْو َسَمْحت ما هي الَمْأكوالت الَمْوجودة في تُْرِكيا؟
َتْخَتِلف الَمْأكوالت ِمن ِمْنَطقة إلى أُْخرى في تُْرِكيا.

ما هي الَمْأكوالت الخاّصة في هذه الَمناِطق؟
ــَمك، أّمــا  فــي ِمْنَطقــة الَبْحــر األَْســَود َتْعَتِمــد علــى أَْكل السَّ
ِمْنَطقــة إيجــة َتْعَتِمــد علــى الُخْضــروات الطّاِزجــة. وأّمــا َوَســط 
ــْرق األَناضــول  األَناضــول َمْشــهور ِبالَعجاِئــن، وِمْنَطقــة الشَّ

َتْعَتِمــد علــى اللَّْحــم األَْحَمــر.
ِبماذا َتْشَتِهر ِمْنَطقة الَبْحر األَْسَود من الَمْأكوالت؟

َتْشَتِهر ِباألُْرز الَمْطبوخ وَسَمك الَحْمسي.
ِبماذا َتْشَتِهر ِمْنَطقة َوَسط األَناضول ِمن الَمْأكوالت؟ 

َتْشَتِهر بالماْنتي الَمْشهور في َقْيَصري.
لون الَحَلِويّات َبْعد الطَّعام؟ هل األَْتراك يَُفِضّ

َنعم، خاّصة الَبْقالوة، والَمَحّلبي، والّسوْتالج .

األَْطِعمة في تُْرِكيا

13

الَوْحدة 1

30
30



الّساعة الواِحدة والِنّْصف

5( أِجْب عن األَْسِئلة اآلِتية َحَسب النَّص.

6( ِاْسَتِمْع إلى الّساعات، وأَِعْدها.

1   ما ِهي األْكلة الَمْشهورة في ِمْنَطقة الَبْحر األسَود؟
. .................................................................................................................................        

2   بماذا َتْشَتِهر ِمْنَطقة إيجة من الَمْأكوالت؟
. .................................................................................................................................        

3   على ماذا َيْعَتِمد َمْطَبخ َشْرق األَناضول؟
. .................................................................................................................................        

ل األْتراك َبْعد الطّعام؟ 4   ماذا يَُفِضّ
. .................................................................................................................................        

الّساعة الواِحدة  

الّساعة الخاِمسة

الّساعة الّتاِسعة

الّساعة الواِحدة والثُُّلث

الّساعة الثّاِنية

الّساعة الّساِدسة

الّساعة العاِشرة

الّساعة الثّاِنية ِإال ثُُلًثا

الّساعة الثّاِلثة

الّساعة الّساِبعة

الّساعة الحاِدية َعْشرة

الّساعة الّراِبعة

الّساعة الثّاِمنة

الّساعة الثّاِنية َعْشرة

الّساعة الواِحدة ِإال ُرْبًعا

14
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َور َكما في الِمثال. 7( أَِجْب َعن األَْسِئلة اآلتية َحَسب الصُّ

ح الُجَمل اآلِتية َكما في الِمثال. 8( َصّحِ

في ِمْنَطقة الَبْحر األَْسَود َتْعَتِمد الَمْطَبخ َعلى اللَّْحم األَْحَمر.    1
 . ......................................................................................................................................

ْرق األَناضول َمْطَبُخها َتْعَتِمد َعلى الَخْضَروات. ِمْنَطقة الشَّ   2
. ......................................................................................................................................

َمْطَبخ َوَسط األَناضول َمْشهور ِبأْنواع َعديدة ِمن الَخَضَروات الطّاِزجة.   3
 . ......................................................................................................................................

َمْطَبخ الَبْحر األَْسَود َيْعَتِمد على اللَّْحم األَْحَمر.   4
 . ......................................................................................................................................

لون الَحَلِويّات َقْبل الطَّعام. األَْتراك يَُفِضّ   5
 . ......................................................................................................................................

َكم الّساعة اآلن؟
الساعة الثّاِنية  

َكم الّساعة اآلن؟
...................................................

َكم الّساعة اآلن؟
...................................................

َكم الّساعة اآلن؟
...................................................

َمك. في ِمْنَطقة الَبْحر األَْسَود َتْعَتِمد الَمْطَبخ على أَْكل السَّ

الَوْحدة 1
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أنا أُِحّب الَبْقالوة وأْنَت أيًضا.• 
َحَسن َيْذَهب إلى الثّاَنِويّة وأنا أْيًضا.• 
ل األَْتراك الّشاي أو الَقْهوة َبْعد األَْكل.•  يَُفّضِ
جاج في الَغداء.•  َمك أو الدَّ أُْفَضل السَّ
أََكْلُت ِإْسَكْنَدر َكباب في بوْرصة وَكذلك أََكَله أبي.• 

9( ِاْقَرأ الُجَمل اآلِتية، والِحظ الَكِلمات (أيًضا، وكذلك، أو( ثّم اكتبها في َدْفَتِرك. 

كثيًرا  / الَكباب / أَْعَجَبني      1
 . ...........................................................................................

ل /  َعلى  َعصير الُبْرتُقال/ الَقْهوة /  أَُفّضِ     2
 . ...........................................................................................

ل الَفطير / الّشاُوْرما / على/ ال أَُفّضِ     3
 . ...........................................................................................

َمك  4     الَيْوم / ما أََكْلُت /  هذا / السَّ
 . ...........................................................................................

٭    األَْكالت / أَْعَجَبْتني / الّذيذة / التركية 

      أَْعَجَبْتني األكالت التركية الّذيذة.

10( َرِتّب الَكِلمات اآلِتية ِلَتكون ُجَماًل ُمفيدة َكما في الِمثال.
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ْل َمعاِنَيها. 11( ِاْقَرأ الُجَمل اآلِتية وَتأَمَّ

َمك.   أََكَل  الطَّبيب السَّ

َشِرْبَت َعصير الُبْرتُقال.  

َتناَوْلُت الَعشاء.   

أََكَلْت ُمَهْنِدسة تاْنتوني.  

َشِرْبِت الّشاي.  

َتناَوْلنا َكباب َوَرق.  

َشِرْبُت اللبن. 

ما أََكَل  الطَّبيب الّدجاج.

ما َشِرْبَت ماء َمْعَدني. 

ما َتناَوْلُت الَغداء.

ما أََكَلْت ُمَهْنِدسة كنافة.

ما َشِرْبِت الَقْهوة.

ما َتناَوْلنا ِإْسَكْنَدر َكباب. 

ما َشِرْبُت َعصير اللَّْيمون. 
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راب. 1( اُْكُتْب َرَقم واِحد (1( َعلى الطَّعام وَرَقم إْثـَنْين (2( على الشَّ

َور َكما في الِمثال. 2( اُْكُتب الَمْأكوالت ِمن القاِئمة ُمْسَتعيًنا ِبالَخراِئط والصُّ

َدجاج

َسَمك

ِإْسَكْنَدر َكباب

َلْحم الَعجين

َحليب

َعصير الُبْرتُقال

شاي

َقْهوة

َبْقالوة - ُكنافة - تاْنتوني - ماْنتي - ِإْسَكْنَدر َكباب - َكباب

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

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

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

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

َبْقالوة

مرسينأضنة

قيسريغازي َعْنتاب

بورصة

هاتاي

التَّْدريبات
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ق  الِمَهن والتََّسوُّ
الَوْحدة  2

ل     : الِمَهن الَمْنِسّية ْرس األوَّ الدَّ
ْرس الثّاني       : ِمْهَنتي ِفي الُمْسَتْقَبل الدَّ

وق ْرس الثّاِلث        : في السُّ الدَّ
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2 الَوْحدة

1( ِاْسَتِمْع إلى الِعبارات اآلتية، ثُّم أَِعْدها، واْكُتْبها في َدْفَتِرك.

الِمَهن الَمْنِسّية

ِمْهنة الِحدادة

ِمْهنة النَّّحاس

ْرماية ِمْهنة الصَّ

ِمْهنة الفّخار

ِمْهنة َعْرض حاٍل

اللة ِمْهنة الّسِ

ل  ْرس األَوَّ الدَّ
الِمَهن الَمْنِسّية

15
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2( ِاْسَتِمْع إلى الُجَمل اآلِتية، وأَِعْدها، ثُّم اْكُتْبها في َدْفَتِرك. 

16

1   الُعّمال َيْعَملون في َوْرشة الِحدادة.
ّلة.  2   أنا ال أستطيع ُصنع السَّ

3    كاَنْت ِمْهنة النَّّحاس ِمن أَْقَدم الِمَهن.  
ّلة.  4   العامالت َيْسَتِطْعَن ِصناعة السَّ

ْرماية ِمن أََهّم الِمَهن. 5   كاَنْت ِمْهنة الصَّ
6   كانْت ِمهَنُة أبي ُصنع الَفّخار ولكن اآلن ِمهَنته َعْرض حاٍل.

ّلة. 7   أنا قاِدرة على ُصْنع السَّ
ْرماية. 8   أنا قادر على ُصْنع الصَّ
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3( ِاْسَتِمْع ِإلى النَّّص اآلتي، واْقَرْأه ثُّم اْكُتْبه في َدْفَتِرك. 

ِمْهنة الِحدادة
ــع   ــة. كان اإلْنســان َيْصَن  ِمْهنــة الِحــدادة هــي ِمــن الِمَهــن الَقديمــة والتَّْقليِديّ
ــّكين. وكذلــك فــي الماضــي، ِاْهَتــّم الَحّدادون  ِبالَحديــد الَمــواد الحــاّدة كالّسِ
هــذه  وفــي  وَغْيرهــا.  الَحديِديّــة  الِســل  والسَّ روع  والــدُّ الُســيوف  ِبُصْنــع 
عوبــات. َفَمَثــاًل، ِثْقــل َوْزن  لــون الَكثيــر ِمــن الصُّ الِمْهنــة، الَحــّدادون َيَتَحمَّ
ــل،  ــة فــي الَعَم ــديد، وَقضــاء ســاعات َطويل ــواد الخــام، واإلْرهــاق الشَّ الَم
ْغــم ِمــن ُصعوبــة هــذه الِمْهنــة مــازال  عوبــات. علــى الرَّ ُكّلهــا ِمــن هــذه الصُّ

ــاس ِفيهــا. 17َيْعَمــل الَكثيــر ِمــن النّ
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ِمْهنة الِحدادة 
هي ِمن الِمَهن 

الَقديمة. 

4( ِاْقَرأ األَْسِئلة اآلتية، ثُمَّ أَِجْب َعْنها َحَسب النَّّص.

ْث َعْنها َمع  ؤال اآلتي َحَسب الِحوار، ثُّم َتَحدَّ 5( أَِجْب َعن السُّ
    أَْصِدقاِئك َكما في الِمثاَلْين.

1    هل ِمْهنة الِحدادة هي ِمن الِمَهن الَقديمة؟
..................................................................................................

2    ماذا كان يُْصَنع بالحديد؟
..................................................................................................

3    ِبماذا ِاْهَتّم الَحّدادون في ِصناَعِته؟
..................................................................................................

عوبات في ِمْهنة الِحدادة؟ 4    ما هي الصُّ
..................................................................................................

ئيسّية للنَّّص؟ • ما هي الِفْكرة الرَّ

الَحّدادون 
لون الَكثير  َيَتَحمَّ

عوبات في  ِمن الصُّ
ِمْهنــتهم.

6( ِاْمَل الَفراغات ُمْسَتْخِدًما الَكِلمات في القاِئمة اآلِتية َكما في الِمثاَلْين.
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َور َكما في الِمثال. 6( ِاْمَل الَفراغات من القاِئمة اآلِتية ُمستعيًنا بالصُّ

٭    َعِمَل َجّدي في ......................... ِفي الماضي.

1    َعِمَل أبي ......................... ِفي الماضي.

2    َعِمَلْت أُّمي ......................... ِفي الماضي.

تي ......................... ِفي الماضي. 3    َعِمَلْت َعمَّ

4   َعِمَل َعّمي ......................... ِفي الماضي.

ْرماية، ِمْهنة َعْرض حاٍل، ِمْهنة الِحدادة، ِمْهنة الصَّ
 ِمْهنة النَّّحاس، ِمْهنة الفّخار 

ِمْهنة الِحدادة
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ا َقصيًرا َعن الِمَهن الَمْنِسّية ُمْسَتعيًنا بالتَّمارين الّساِبقة َكما  7( اُْكُتْب َنصًّ
    في الِمثال.

الِحدادة هي ِمن الِمَهن الَقديمة .........................................................................
........................................................................................................................................

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................
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1( َرتِّب الَكِلمات اآلِتية ِلَتكون ُجْملة ُمفيدة.

2( ِاْمَل الَفراغات اآلِتية ُمْسَتِعيًنا ِبالَكِلمات الُمناِسبة ِمن القاِئمة.

ديد، الحاّدة  عوبات، الُسيوف، الشَّ الِحدادة، الماضي، الَقديمة، الِمْهنة، الصُّ

ِمْهنــة ................ هــي ِمــن الِمَهــن ................ والتَّْقليِديـّـة. كان اإلْنســان َيْصَنــع  

ِاْهَتــّم   ،................ فــي  وكذلــك  ــّكين.  كالّسِ  ................ الَمــواد  ِبالَحديــد 

وَغْيرهــا.  الَحديِديّــة  الِســل  والسَّ روع  والــدُّ  ................ ِبُصْنــع  الَحــّدادون 

لــون الَكثيــر ِمــن ................. َفَمَثــاًل،  وفــي هــذه ................، الَحــّدادون َيَتَحمَّ

ِثْقــل َوْزن الَمــواد الخــام،  واإلْرهــاق .................

1(   الِحدادة / َوْرشة / في / َيْعَملون / الُعمال
...........................................................................................................................

2( كاَنْت / ِمن / ِمْهنة  / أْقَدم / ِمَهن / النَّّحاس 
...........................................................................................................................

ّلة  / ِصناعة / العاِمالت / َيْسَتِطْعَن  3(  السَّ
...........................................................................................................................

ْرماية 4(  ِمن / ِمْهنة / الِمَهن / كاَنْت / أَهّم / الصَّ
...........................................................................................................................
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ْرس الثّاني الدَّ
 ِمْهَنِتي في الُمْسَتْقَبل

1( ِاْسَتِمْع إلى الِعبارات اآلِتية، وأَِعْدها، ثُّم اْكُتْبها في َدْفَتِرك.

2( ِاْسَتِمْع إلى الُجَمل اآلِتية، وأَِعْدها، ثُّم اْكُتْبها في َدْفَتِرك.

1   أُريد أْن أَكون َطبيبة ِفي الُمْسَتْقَبل.

2   َلْن أَكون َطبيبة َسأكون معمارة ِفي الُمْسَتْقَبل.

ًما ِفي الُمْسَتْقَبل ِإْن شاء الّل.  3   َسأكون ُمَعّلِ

4   َسأَكون ُمَهْنِدًسا ِفي الُمْسَتْقَبل ِإْن شاء الّل. 

س ُمَدّرِ

ُمَتَقاِعد

ُمَوظَّفةُمَوظَّف

َربَُّة الَبْيت

َطبيبة

18

19
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3( ِاْسَتِمْع إلى الِحوار اآلتي، واْقَرْأه، ثُّم اْكُتْبه في َدْفَتِرك.

س : الُمَدّرِ
ُعَمر      :
س : الُمَدّرِ
َلْيَلى      :

س :  الُمَدّرِ
ُعَمر      : 
س :  الُمَدّرِ
ليلى      : 
س :  الُمَدّرِ

ية الِمْهنة ِفي الَحياة يا ُعَمر؟ ما أَهّمِ
الِمْهنة هي ِعبارة َعن َمْجموعة ِمن الَمعاِرف والَمهارات. 

وماذا تَُفّكِرين أْنِت َيا َلْيلى؟
ِبالِنْسبة لي، َيِتّم ِاْكِتسابُها ِمن ِخالِل الَتْعليم والِخْبرة الَعَمِلّية.

وأْنت يا ُعَمر، ماذا تُريد أْن َتُكون في الُمْسَتْقَبل؟
أُريد أْن أَكون َطبيًبا يا أُْستاذي.

َوأَْنِت يا َلْيلى؟
َسأَكون ُمَعّلِمة ِفي الُمْسَتْقَبل ِإْن شاء الّل.

باَرك الّل فيُكما.

20َماَذا تُريد أْن َتكون ِفي الُمْسَتْقَبل؟
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4( ُقْم ِبالُمساَبقة مع أَصِدقاِئك َحَسب التَّْعليمات اآلتية.

1. َعّيِن أَْصِدقائَك ِلُيجيبوا عن أَْسِئَلِتك. 

2. َجّهْز أَْسِئلة َحَسب الِحوار الّساِبق  َكما في األَْمِثلة اآلتية. 

ديق الفاِئز الّذي أَجاب  3. َعّيِن الصَّ

    عن األَْسِئلة ِبَشْكل َصحيح.

ماذا تُريد أْن َتكون في الُمْسَتْقَبل؟• 

َما ِمْهنة أبيك؟• 

ماهي أَْسماء الِمَهن الَّتي َتْعِرُفها؟• 
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5( ِاْسَتِمْع إلى الُجَمل اآلتية، وأَِعْدها، ثُّم اْكُتْبها في َدْفَتِرك.

1   َسأَْعَملَطّباًخا ِفي الُفْنُدق.

2   َسَتْعَمل َلْيلى َفاّلحة ِفي الَمْزَرعة.

ِركة. 3   َسَيْعَمل فاِتح ُمديًرا ِفي الشَّ

يّة.  4   َسَيْعَمل َحَسن َطّيارا ِفي الُخطوط الَجّوِ

5   َسَتْعَمل طوبى َطبيبة ِفي الُمْسَتْشفى.

6   َسَتْعَمل َسّراء أُْستاذة ِفي الجاِمعة.

21
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ورة  6( ِاْسَتِمْع إلى األْسِئلة اآلِتية، وأِجْب َعنها، ثُّم اْكُتْبها َتْحَت الصُّ
    الُمناِسبة َكما في الِمثال.

َمْن َيْعَمل في الَمْطَبخ؟

الطَّّباخ  َيْعَمل في الَمْطَبخ.
َمن َيْعَمل في الَمْزَرعة؟

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

2 1

َمْن َتْعَمل في الَمْكَتب؟

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

3

َمْن َيْعَمل ِفي الطّاِئرة؟

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

4

َمْن تْعَمل في الُمْسَتْشفى؟

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

5

22
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7( ِاْسَتِمْع إلى الُجَمل اآلتية، وأَِعْدها، ثُّم اْكُتْب َهَدَفَك َكما في  
    الِمثالْين.

ِاْسِمي أْحَمد،
أَْدُرس ِفي الثّاَنِويّة.

وأُريد أْن أَكون َطِبيًبا ِفي الُمْسَتْقَبل.

ِاْسِمي َشْيماء،
أَْدُرس ِفي الثَّاَنِويّة.

سة ِفي الُمْسَتْقَبل. وأُريد أْن أَكون ُمَدّرِ

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

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

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

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

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

............................................................................
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8( ِاْقَرأ النَّص اآلتي، ثُّم اْكُتْبه في َدْفَتِرك.

َمْرَحًبا. أَنا فاِطمة. ُعْمري ِسّتة َعَشر عاًما. أْدُرس فيالثَّاَنِويّة في 

ّف الحادي َعَشر. أُريد أْن أُكون َطبيبة في الُمْسَتْقَبل إْن شاء الّل.  الصَّ

ألنَّني أُحّب معاَلجة الَمرضى. وَكَذِلك أُريد الِحفاظ َعلى َسالمة 

األْفَراد ِبَشْكل أْفَضل. وقال َرسوُل الّل َصلَّى الل َعَلْيه َوَسلَّم: »أََحبُّ 

النَّاِس إلى الّلِ أَْنَفُعُهْم ِللنَّاِس...« )الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني - ج 2 - ص 106(

أُريد أْن أكون َطبيبة في الُمْسَتْقَبل
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ما ِاْسم الِبْنت؟

ِاْسُمها فاِطمة.

ماذا تُريد فاِطمة أْن تكون ِفي الُمْسَتْقَبل؟

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

َكم ُعْمر فاِطمة؟

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

أْين َتْدُرس فاِطمة؟

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

ِلماذا تُِحبُّ فاِطَمة هذه الِمْهنة؟

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

سول )ص( َعن أَحّب الناِس؟ ماذا قال الرَّ

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

1

٭

3

5

2

4

9( أَِجْب َعن األَْسِئلة اآلتية َحَسب النَّص َكما في الِمثال.
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1( َرتِّب الَكِلمات اآلِتية ِلَتكون ُجْملة ُمفيدة.

َور الُمناِسبة َكما في الِمثال. 2( أُْكُتْب ُجْملة َتْحت الصُّ

ِركة  - َسأَْعَمُل 1    في - ُمَهْنِدًسا - الشَّ
........................................................................................................................................

ًسا - َسَيْعَمُل  - الَمْدَرسة  2    في – َعلي - ُمَدّرِ
........................................................................................................................................

3    فاِتح – َسَيْعَمُل – َطبيًبا – الُمْسَتْشفى - في
........................................................................................................................................

سة - الَمْدَرسة  4    في - عاِئشة – َسَتْعَمُل – ُمَدّرِ
........................................................................................................................................

5    الُمْسَتْشفى – طُوبى – َطبيبة - في - َسَتْعَمُل
........................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

أُريد أْن أَكون َطبيبة في 
الُمْسَتْقَبل إْن شاء الّل.
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ْرس الثّاِلث الدَّ
 في الّسوق

1( ِاْسَتِمْع إلى الِعبارات اآلِتية، َوأَِعْدها، ثُّم اْكُتْبها في َدْفَتِرك.

24
َلْو َسَمْحت • 
ِمْن َفْضِلك• 
ل•  َتَفضَّ
ُشْكًرا• 
عفًوا• 
ُغْرفة الِقياس• 
النَّظّارة  • 
الِحزام  • 
التَّنّورة  • 
الِحذاء• 
 الُقبَّعة• 
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2( ِاْسَتِمْع إلى الُجَمل اآلِتية، وأَِعْدها، ثُّم اْكُتْبها في َدْفَتِرك. 

• َلْو َسَمْحت أُريد هذا الَقميص.

• أُريد هذا الَبْنَطلون وهذه الَبْدلة.

َبه في ُغْرفة الِقياس. • يُْمِكنُك أْن تَُجّرِ

• ِلْلَسف هذه آِخر ِقْطعة في هذه الَمقاسات.

25

• الباقي َخْمس وِتْسعون ليرة.

ا. • هذه األَْسعار غاِلية ِجدًّ

• األَْسعار ُمْعَتِدلة. 

• أُريد هذا اللَّْون.
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ْث َعْنه َمع أَْصِدقاِئك. 3( اْسَتِمْع ِإلى الِحَوار اآلتي، َواْقَرْأه، ثُّم َتَحدَّ

َمرَحًبا.
أْهاًل وَسْهاًل َيا َسّيِدي. َهل ِمن ِخدمة؟

أَْحتاج إلى َبْنَطلون وَقميص أْبَيض.
جالي في الطّاِبق الثّاني. ْل، الِقْسم الّرِ َطّيِْب َتَفضَّ

ُشْكًرا.
ل ِللَبْنَطلون؟ َكم َمقاُسك؟ َوأيُّ َلْون تَُفّضِ

َمقاسي َكبير. َوأُريد َبْنَطلوًنا أْزَرق. 
ما َرْأيُك في َهذا الَقميص األَْبَيض وهذا الَبنَطلون؟ َتْسَتطيع أْن 

بها في ُغْرفة الِقياس يا َسّيِدي.  تَُجّرِ
ا. أَْعَجَبْتني َكثيًرا وَسأَْشَتريها ُكلَّها وَلِكن أُريد أَن  أْشُكُرك ِجدًّ

َتْعَملوا ِلي َتخفيًضا. 
َسأُساِعُدك إْن شاء الّل.    

شكًرا جزياًل. ِبَكم األُْجرة؟
بمائََتْين، َوَلِكن َبعد الَخصِم َسيكوُن الَمبَلغ بمائة وَسْبِعْين ليرة، 

وال أَْسَتطيع أَْن أَْخُصم أَْكَثر.    
المة.  ل. َمع السَّ َحَسًنا، َتَفضَّ

ُشْكًرا في أَمان الّل.

الُمْشَتري :
الَباِئع      :
الُمْشَتري :
الَباِئع      :
الُمْشَتري :
الَباِئع      :
الُمْشَتري : 
الَباِئع     :

الُمْشَتري : 

الَباِئع      :    
الُمْشَتري :
الَباِئع     :

الُمْشَتري :
الَباِئع     :

في َمَحّل الَمالِبس

26
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4( أَِجْب َعن األَْسِئلة اآلِتية َحَسب الِحَوار. 

1  بماذا َيْحتاج الُمْشَتري؟

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

2  َكم َمقاُس الُمْشَتري؟

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

ُله الُمْشَتري؟ 3  أيُّ َلْون يَُفّضِ

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

4  َكم ليرة َدَفع الُمْشَتري؟
. ........................................................................................................................................

الَوْحدة 2

56
56



َور َكما في الِمثال. 5( أَْجر التَّْمرين اآلتي ُمْسَتعيًنا بالصُّ

•  التَّنّورة أْغلى ِمن الَجْوَرب

............................. 1-  الَبْنَطلون أْرَخص ِمن

............................. 2- الِحذاء أْغلى ِمن

............................. 3- النَّظّارة أْرَخص ِمن

............................. 4- الَقميص أْغلى ِمن
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6( ِاْقَرأ التَّْعبيرات اآلتية، ثُّم اْكُتْبها في َدْفَتِرك.

في الَمْكَتبةفي الُخَضِريفي َمَحّل الَمالِبس

ْوداء الَبْدلة السَّ

الَقميص األَْزَرق 

 الَجْوَرب األَْبَيض

التَّنّورة الطَّويلة

ْفراء الُقبَّعة الصَّ

الِحزام األْسَود

كيلو ِمن الطَّماِطم

 َثالثة كيلوِغرامات
ِمن الُفْلُفل

 أْرَبعة كيلوِغرامات
ِمن الَبطاطا

 َخْمسة كيلوِغرامات
باِنخ ِمن السَّ

 َعْشرة كيلوِغرامات
ِمن الَمْوز

 َسْبعة كيلوِغرامات
ِمن الَكَرز

َخْمسة أْقالم

َثالثة َدفاِتر

أْرَبعة ُكُتب

 ُمْعَجم َعَربي

ِمْبَراة َواِحَدة

َمْقَلمة َحْمراء
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ْث َعْنه َمع أَْصِدقاِئك. 7( ِاْسَتِمْع ِإلى الِحَوار اآلتي، َواْقَرْأه، ثُّم َتَحدَّ

فِي الُخَضِري

27

َلْو َسَمْحَت أُريد َثالثة كيلوِغرامات ِمن الُفْلُفل األْخَضر.
حاضر يا سيدتي، أي َشيء آخر؟

َوأَْحتاج إلى الطَّماِطم. كيلو يكفي.
ّحة والعاِفية. لي، ِبالّصِ َتَفضَّ
ُشْكًرا َلَك. َكم الَمْطُلوب؟

َعْشُر ليرات. 
ل. إلى الّلِقاء.  ها هو، َتَفضَّ

المة. َمع السَّ

 : َمْرَوة  
 : الَباِئع  
  : َمْرَوة  
   : الَباِئع  
  : َمْرَوة  
   : الَباِئع  

: َمْرَوة  
   : الَباِئع  
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حيحة َكما في الِمثال.  حيح ِبجاِنب الّصورة الصَّ قم الصَّ 8( َضع الرَّ

1- الَجْوَرب

2- التَّنّورة

3- الَبْنَطلون

4 - الَبْدلة

5- الِحذاء

6- الُقبَّعة

7- الجاكيت

8- الِحزام

9- النَّظّارة

10- الّساعة

1
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9( ِاْسَتِمْع إلى اآلَيَتْين الَكريَمَتْين، وأَِعْدُهما، ثُّم اْكُتْبهما في َدْفَتِرك.

ــاَلِة ِمــن  ﴿َيــا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمنُــوا ِإَذا نُــوِدَي ِللصَّ
ِ َوَذُروا اْلَبْيــَعۚ   َيــْوِم اْلُجُمَعــِة َفاْســَعْوا ِإَلــٰى ِذْكــِر اللَّ

ــْم َتْعَلُمــوَن﴾  ــٌر لَُّكــْم ِإن ُكنُت ِلُكــْم َخْي َذٰ
)سورة الجمعة / 9(

﴿...َوُكُلــوا َواْشــَربُوا َواَل تُْســِرُفوا ۚ ِإنَّــُه اَل 
يُِحــبُّ اْلُمْســِرِفيَن﴾

)سورة األعراف/ 31(
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1( ِاْمَل الَفراغات اآلتية ُمْسَتعيًنا ِبالتَّمارين الّساِبقة َكما في الِمثال.

َثالثة كيلوِغرامات
.................

 أْرَبعة كيلوِغرامات
ِمن الَبطاطا

َخْمسة 
كيلوِغرامات ِمن

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

َعْشرة كيلوِغرامات 
ِمن الَمْوز

في الُخَضري في َمَحّل الَمالِبس

ْوداء الَبْدلة السَّ

الَقميص .................

الَجْوَرب األَْبَيض

التَّنّورة .................

ْفراء الُقبَّعة الصَّ

كيلو ِمن .................

التَّْدريبات
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وِق عادة؟ اُْكُتْب َجواَبك في الَفراغات الّتاِلية. 2( َماذا َتْشَتِري من السُّ

• في َمَحّل الَمالِبس............................................................................................... .

• في الُخَضري......................................................................................................... .

• في الَمْكَتبة.............................................................................................................. .

التَّْدريبات
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الّدين والُمْجَتَمع
الَوْحدة  3

ل     : الُمواِطن الِمثاِلّي ْرس األوَّ الدَّ
ْرس الثّاني       : الِعبادات واألَْعياد الّديِنّية الدَّ

ْخِصّيات الِمثاِلّية ْرس الثّاِلث        : الشَّ الدَّ
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3 الَوْحدة

1( ِاْسَتِمْع إلى الِعبارات اآلِتية، وأَِعْدها، ثُّم اْكُتْبها في َدْفَتِرك. 

2( ِاْسَتِمْع إلى الُجَمل اآلِتية، وأَِعْدها، ثُّم اْكُتْبها في َدْفَتِرك. 

َيِجب َعلى الُمواِطن الّصاِلح الِحفاظ َعلى َمْصَلحة الَوَطن.  -1

الُمواِطن الِمثاِلّي له َخصاِئص ُمِهّمة.  -2

ِمن أََهّم َخصاِئص الُمواِطن الِمثاِلّي ُحّب الَوَطن.  -3

فاع َعن الَوَطن من األَْعداء َواِجب َوَطنّي. الّدِ  -4

ل ْرس األَوَّ الدَّ
الُمواِطن الِمثاِلّي

الُمواِطن الّصاِلح	 
ُحّب الَوَطن	 
َمْصَلحة الَوَطن 	 
الدفاع َعن الَوَطن	 
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3( ِاْسَتِمْع ِإلى النَّّص اآلتي، واْقَرْأه ثُّم اْكُتْبه في َدْفَتِرك.

الُمواِطن الِمثاِلّي 

ــه  ــه وُمْجَتَمِع ــه وَوَطِن ــذي يُراعــي ُحقــوق ديِن ــّي هــو الَّ  إّن الُمواِطــن الِمثاِل

ِطــوال َحياتــه. َيِجــب َعلــى الُمواِطــن الّصاِلح الِحفاظ َعلى َمْصَلحة الَوَطن 

وااِلْهِتمــام ِبُمْكَتَســباِته وأَْمِنــه. الُمواِطــن الِمثاِلــّي َلــه َخصاِئــص ُمِهّمــة وِمــن 

أََهّمهــا ُحــّب الَوَطــن، واالْهِتمــام باألَْخــاق الّســامية، ألَّن ُحــّب الَوطــن 

ــرام الَعدالــة، والِحفــاظ علــى الُتــراث الثّقافــي،  ُمِهــم ِللَغايــة، وكذلــك ِاْحِت

ــخ.  ــي ُكّل األَْعمــال... إل ــة ف يّ ــداء، والِجّدِ ــن األَْع ــن ِم ــاع عــن الَوَط ف والّدِ

ســة فــي َنْفــِس  ألَّن الَوَطــن هــو الَمــكان الــذي َنعيــش ِبــه وهــو أَْرُضنــا الُمَقدَّ

ــّي أَن يُحاِفــظ علــى  ــَبب َيِجــب علــى ُكّل ُمواِطــن ِمثاِل الَوْقــت، وِلهــذا السَّ

الَوَطــن ِبروِحــه َوَدِمــه.

31
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4( ِاْقَرأ األَْسِئلة اآلتية، ثُمَّ أَِجب َعْنها َحَسب النَّص.

ْث َعْنه َمع أَْصِدقاِئك  ؤال اآلتي َحَسب النَّص، ثُّم َتَحدَّ 5( أَِجْب َعن السُّ
    َكما في الِمثال.

1   َمن هو الُمواِطن الِمثاِلّي ؟
. ...................................................................................................................................

2   ماذا َيِجب على الُمواِطن الّصالح؟
. ...................................................................................................................................

3   ما هو الَوَطن؟
. ...................................................................................................................................

4   َكْيف يُحاِفظ الُمواِطن الِمثاِلّي على الَوَطن؟
. ...................................................................................................................................

5   ما هي َخصاِئص الُمواِطن الِمثاِلّي؟
. ...................................................................................................................................

ئيسة للنَّّص؟ ما هي الِفْكرة الرَّ

َخصاِئص الُمواِطن 

الِمثاِلّي.

ْسبة لي واِجبات   بالنِّ

الُمواِطن الِمثاِلّي أَْفَضل.

الَوْحدة 3
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6( ِاْسَتِمْع إلى الِعبارات في القاِئمة اآلتية، ثُّم أَِعْدها واْكُتْبها في َدْفَتِرك.

تُراثُنا الثَّقاِفّي

الَسّجاد الَيَدوّي  اللَّْوحات

اآلثار الّتاريِخّية التَّقاليد

الُمماَرسات ااِلْجِتماِعّية الَمْنحوتات

32
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7( ِاْمَل الَفراغات اآلِتية ُمْسَتْخِدًما الَكِلمات في التَّْمرين الّساِبق َكما  
  في الِمثاَلْين، ثُّم اْقَرْأها.

	   ُكْن ُمحاِفًظا على اآلثار الّتاريِخّية.

	   كوني ُمحاِفظة على الُمماَرسات ااِلْجِتماِعّية.

1   ُكن ُمحاِفًظا على  ...........................................

2   كوني ُمحاِفظة على  ......................................

3   ُكن ُمحاِفًظا على     ......................................

4   كوني ُمحاِفظة على  ......................................
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ا َعن الُمواِطن الِمثاِلّي ُمْسَتعيًنا ِبالتَّمارين الّساِبقة  ْن نصًّ 8( َكّوِ
    والِعبارات أَْدناه َكما في الِمثال.

الُمواِطن الِمثاِلّي هو............................................

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

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

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

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

فاع عن الَوَطن ِمن األَْعداء الّدِ

ِحْفظ الُتراث الثّقافياْحِترام الَعدالة

الَوْحدة 3

70
70



َور والُجَمل َكما في الِمثال. ْل َبْين الصُّ 1( ِصِ

َذَهْبُت إلى الُمْتَحف.

كاَنْت هناك آثار تاريِخّية.

وَرأَْيُت فيها َبْعض الَسّجادات الَيَدِويّة. 

ثُّم َخَرْجُت من الُمْتَحف. 

وَرأَْيُت َبْعض الَمْنحوتات ِعْند الُخروج.

1

التَّْدريبات
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2( ِامل الَفراغات اآلِتية بالَكِلمات الُمناِسبة في القاِئمة، ثُّم اْكُتْبها في  
  َدْفَتِرك.

الَعدالة - ُحّب - الُمواِطن  

الِجّديّة - َمْصَلحة - الثّقافي- باألَْخاق

 َيِجــب َعلــى .............................. الّصاِلــح الِحفــاظ َعلــى ..............................

ــّي َلــه َخصاِئــص  ــه. الُمواِطــن الِمثاِل الَوَطــن وااِلْهِتمــام ِبُمْكَتَســباِته وأَْمِن

ُمِهّمــة وِمــن أََهّمهــا .............................. الَوَطــن، واالْهِتمــام ..............................

الّساِمية، ألَّن ُحّب الَوَطن ُمِهم ِللَغاية، وَكذِلك ِاْحِترام ..............................، 

ِمــن  الَوَطــن  َعــن  فــاع  ..............................، والّدِ التُّــراث  َعلــى  والِحفــاظ 

األَْعــداء، و.............................. فــي ُكّل األَْعمــال.

التَّْدريبات
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1(  ِاْسَتِمْع إلى الِعبارات اآلِتية، وأَِعْدها، ثُّم اْكُتْبها في َدْفَتِرك.

	  عيد الِفْطر 

	  عيد األَْضحى 

	  ُكّل عام وأَْنُتم ِبَخْير

	  َصاة العيد

	  َشْهر َرَمضان

د َسعيد ِعيْ

ر ِبمناَسبة عيد َخيْ
ُكّل عام وأنتم ِب

الِفْطر الُمبارك.

33

ْرس الثّاني الدَّ
الِعبادات واألَْعياد الّديِنّية
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2( ِاْسَتِمْع إلى الُجَمل اآلِتية، وأَِعْدها، ثُّم اْكُتْبها في َدْفَتِرك. 

َلوات الَخْمس. 1- َفَرض الّل على الُمْسِلمين الصَّ

2- نحن نَُصّلي َخْمس َمّرات في الَيْوم.

3- األْعياد الّديِنّية هي عيد الِفْطر وعيد األَْضحى.

4- َنَتباَدل التَّهاني َمع أَقاِربنا ِبُمناَسبة عيد األَْضحى الُمباَرك.

34
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ث َعْنه مع أَْصِدقاِئك. 3( ِاْسَتِمْع إلى الِحوار اآلتي، َواْقَرْأُه، ثُّم َتَحدَّ

الة؟ َمتى ُفِرَضت الصَّ

اًل َمن أَْنت؟! ف أوَّ أَْهًا َوَسْهًا ِبك، ِلَنَتَعرَّ
ِاْســمي أَْحَمــد، ُعْمــري ِســّت َعْشــرة َســنة. أنــا طاِلــب فــي 

ــة. الثّاَنِويّ
ل.  ــؤال األوَّ ُشــْكًرا َجزيــًا، َهّيــا ِبنــا َنْبــَدأ! اآلن َســَنطَرُح السُّ

ــاة؟ متــى ُفِرَضــت الصَّ

: الُمذيعة 
: أَْحَمد 

:  الُمذيعة 

ُمساَبقة الَمْعلومات اإِلْساِمّية

35
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: أَْحَمد 
: الُمذيعة 

: أَْحَمد 
: الُمذيعة 

: أَْحَمد 
: الُمذيعة 
: أَْحَمد 

الُمذيعة

: أَْحَمد 
: الُمذيعة 

: أَْحَمد 

اة على الُمْسِلمين في َلْيلة اإِلْسراء َوالِمْعراج. ُفِرَضت الصَّ
َلــوات فــي  ــؤال الثّانــي، َكــم َعــَدد الصَّ َصحيــح! إَذن ِلَنْســأَل السُّ

الَيْوم؟
َعَدُدها َخْمس َصَلوات. ونَُصّلي َخْمس َمّرات في الَيْوم.

ــَدد  ــم َع ــث َك ــؤال الثّاِل ــَرح السُّ نعــم هــذا َصحيــح أَْيًضــا! ِلَنْط
ْكعــات فــي َصــاة الِعشــاء؟ الرَّ

الَفْرض أَْرَبع َرْكعات والَمْجموع َثاث َعْشرة َرْكعة.
ؤال الّراِبـع. ما هي األَْعياد الّديِنّية؟ َنعم، َصحيح! اآلن السُّ

األَْعياد الّديِنّية هي عيد الِفْطر وعيد األَْضحى.
ــؤال األَخيــر. َمتــى ِاْحَتَفْلنــا ِبعيــد األَْضحى  أْحَســْنت، اآلن السُّ

ــنة الماِضية؟ فــي السَّ
ِاْحَتَفْلنا في الَيْوم الثّاني َعَشر ِمن َتْشرين الثّاني.

هــذا راِئــع! ُمْمتــاز! َلَدْينــا ِســّت أَْســِئلة وِســّت أَْجِوبة َصحيحة. 
أَُهنّئـُـك يــا أَْحَمد!

ُشْكًرا َجزيًا.
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4( ُقْم ِبُمساَبقة مع أَْصِدقاِئَك َحَسب التَّْعليمات اآلتية.

َعّيِن أَْصِدقاَءك ِلُيجيبوا عن أَْسِئَلِتك. 

ْز َبْعض األَْسِئلة َحَسب الِحوار الّساِبق َكما في الِمثال.  َجّهِ

 ثُّم ِاْسأَْلها ألَْصِدقاِئك.

ديق الفاِئز الّذي أَجاب عن األَْسِئلة ِبَشْكل َصحيح.  َعّيِن الصَّ

اة؟ 1. متى ُفِرَضت الصَّ
2. ما هي األَْعياد الّديِنّية؟
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5( ِاقَرأ الِعبارات اآلِتية، ثُّم اْكُتْبها في َدْفَتِرك.

أََحد َعَشر 
َشْهًرا

َثاثة َعَشر
َولًَدا

َخْمسة َعَشر 
َبْيًتا

َسْبعة َعَشر 
طاِلًبا

ِإْحدى َعْشرة 
َسنة

َثاث َعْشرة 
َرْكعة

َخْمس َعْشرة 
طاِلبة

َسْبع َعْشرة 
َسّيارة

ِتْسعة َعَشر 
َفْرًدا

ِعْشرون
ُمْسِلًما/ ُمْسِلمة

ِاْثنا َعَشر 
َيْوًما

أَْرَبعة َعَشر
َمْسِجًدا

ِسّتة َعَشر
ًسا ُمَدّرِ

َثماِنية َعَشر 
َشْخًصا

ِتْسع َعْشرة 
ُمْؤِمنة

ِاْثَنتا َعْشرة 
َمْدَرسة

أَْرَبع َعْشرة
سة ُمَدّرِ

ِسّت َعْشرة
َمدينة

َثماِني َعْشرة 
َقْرية

11

13

15

17

11

13

15

17

19

20

12

14

16

18

19

12

14

16

18
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6( ِاْسَتِمْع إلى الُجَمل اآلِتية، وأَِعْدها، ثُّم اْكُتْبها في َدْفَتِرك.

ل ِمن َشْهر َرَمضان. 	  الَيْوم األوَّ

	   الَيْوم الثّاني ِمن َشْهر َرَمضان.

	  الَيْوم الثّاِلث ِمن َشْهر َرَمضان.

	  الَيْوم الّراِبع ِمن َشْهر َرَمضان.

	  الَيْوم الخاِمس ِمن َشْهر َرَمضان.

	  الَيْوم الّساِدس ِمن َشْهر َرَمضان.

	  الَيْوم الّساِبع ِمن َشْهر َرَمضان.

	  الَيْوم الثّاِمن ِمن َشْهر َرَمضان.

	  الَيْوم الّتاِسع ِمن َشْهر َرَمضان.

	  الَيْوم العاِشر ِمن َشْهر َرَمضان.

	  الَيْوم الحادي َعَشر ِمن َشْهر َرَمضان.

	  الَيْوم الثّاني َعَشر ِمن َشْهر َرَمضان.

َرَمضان

1
َرَمضان

2
َرَمضان

3
َرَمضان

4
َرَمضان

5
َرَمضان

6
َرَمضان

7
َرَمضان

8
َرَمضان

9
َرَمضان

10
َرَمضان

11
َرَمضان

12
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7( ِاْسَتِمْع إلى الُجَمل اآلتية، وأَِعْدها، ثُّم أَِجْب َعن األَْسِئلة ُمْسَتعيًنا  
َور َكما في الِمثال.     بالصُّ

ل َصاة َصلَّْيناها من  1( ما هي أوَّ
َلوات الَخْمس في الَيْوم؟ الصَّ

اة األولى. َصاة الَفْجر هي الصَّ

2(  ما هي ثاني َصاة َصلَّْيناها من 
َلوات الَخْمس في الَيْوم؟ الصَّ

………………...................................................

………………...................................................

َصاة الَفْجر

َصاة الظُّْهر

37
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3( ما هي ثاِلث َصاة َصلَّْيناها من 
َلوات الَخْمس في الَيْوم؟ الصَّ

………………...................................................

………………...................................................

4( ما هي راِبع َصاة َصلَّْيناها من 
َلوات الَخْمس في الَيْوم؟ الصَّ

………………...................................................

………………...................................................

5( ما هي خاِمس َصاة َصلَّْيناها من 
َلوات الَخْمس في الَيْوم؟ الصَّ

………………...................................................

………………...................................................

َصاة الَعْصر

َصاة الَمْغِرب

َصاة الِعشاء
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8( ِاسَتِمْع إلى النَّص اآلتي، ثُّم ِاْقَرْأه.

ساَفْرنا إلى الَقْرية

ــنة الماِضيــة ســاَفْرنا فــي العيــد إلــى َقْرَيِتنــا ِلزيــارة األَقــاِرب.  فــي السَّ

ــًا.  ــا َطوي ــة َوْقًت ْحل ــَتْغَرَقت الّرِ ــخاص، واْس ــة أَْش ــّيارة َثاث ــي السَّ ــا ف وُكنّ

هايــة  أِلَّن َســّياَرَتنا َتَعطََّلــت وَقَضْينــا ِعْشــِريَن ســاعة فــي الطَّريــق، وِفــي النِّ

َوَصْلنــا إلــى الَقْريــة وَتباَدْلنــا التَّهانــي ِبُمناَســبة عيــد األَْضحــى الُمبــاَرك مع 

األَقــاِرب وَبْعَدهــا َذَهْبنــا إلــى ِزيــارة الُقبــور. ثُــّم ُعْدنــا إلــى الَبْيــت. وفــي 

ــنة القاِدمــة َسنُســاِفر إلــى َقْرَيتنــا َمــّرة ثاِنيــة إن شــاء الّل. السَّ

38
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هل ساَفْرتُم إلى َقْرَيِتُكم؟   1

َنعم ساَفْرنا إلى َقْرَيِتنا.  

متى ساَفْرتُم إلى َقْرَيِتُكم؟   2

  . ……………………………............................................

لماذا ساَفْرتُم إلى َقْرَيِتُكم؟   3

  . ……………………………............................................

ْحلة َوْقًتا َطويًا؟ 4    لماذا اْسَتْغَرَقت الّرِ

  . ……………………………............................................

5    كم ساعة َمَضت في الطَّريق ؟

……………………………............................................

6    َهل َذَهْبُتم إلى ِزيارة الُقبور؟

  . ……………………………............................................

نة القاِدمة؟ 7    َهل َسُتساِفرون  إلى َقْرَيتكم في السَّ

  . ……………………………............................................

9( ِاْقَرأ األَْسِئلة اآلتية، ثُمَّ أَِجب َعْنها َحَسب النَّص.
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سالَتْين الَقصيَرَتْين، ثُّم اْكُتب واِحدة ِمْنُهما، َوأَْرِسْلها إلى  10( ِاْقَرأ الِرّ
    َصديقك.

ِعْيد َسعيد

ِبمناَسبة عيد الِفْطر الُمبارك

ُكّل عام وأنتم ِبَخْير.

ِعْيد َسعيد
ِبمناَسبة عيد األَْضحى الُمبارك

ُكّل عام وأَْنتُم ِبَخْير.
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ا َقصيًرا ُمْسَتعيًنا ِبه َكما في الِمثال. 1( ِاْقَرأ النَّص اآلتي، ثُّم اْكُتب َنصًّ

ساَفْرت إلى الَقْرية

إلــى  العيــد  فــي  ســاَفْرُت  الماِضيــة  ــنة  السَّ فــي 

ْحلة َوْقًتا  َقْرَيتــي ِلزيــارة األَقــاِرب. واْســَتْغَرَقت الّرِ

َطويــًا. أِلَّن َســّياَرتي َتَعطََّلــت وَقَضْيــت ِعْشــرين 

هايــة َوَصْلــُت إلــى َقْرَيتــي وَتباَدْلــُت التَّهانــي  ســاعة فــي الطَّريــق. ِفــى النِّ

ِبُمناَســبة عيــد األَْضحــى الُمبــاَرك مــع أَقاِربــي وَبْعدهــا وَذَهْبــُت إلــى ِزيــارة 

ــنة القاِدمــة َسأُســاِفر إلــى َقْرَيتــي َمــّرة  الُقبــور. ثـُـّم ُعــْدت إلــى الَبْيــت. فــي السَّ

ــة إن شــاء الّل. ثاِني

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

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

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

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

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

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

نة الماِضية ساَفر أبي إلى َقْرَيِته في العيد   في السَّ
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َور الُمناِسبة َكما في الِمثال. 2( أُْكُتب الِعبارات اآلِتية َتْحت الصُّ

ــن  ــث ِم ــْوم الثّاِل ــن َرَمضــان 	 الَي ــْوم الثّانــي ِم ــن َرَمضــان 	 الَي ل ِم ــْوم األَوَّ الَي
َرَمضــان 	 الَيــْوم الّراِبــع ِمــن َرَمضــان 	 الَيــْوم الخاِمــس ِمــن َرَمضــان 	 الَيــْوم 
الّســاِدس ِمــن َرَمضــان 	 الَيــْوم الّســاِبع ِمــن َرَمضــان 	 الَيــْوم الثّاِمــن ِمــن 

ــن َرَمضــان  ــر ِم ــْوم العاِش ــن َرَمضــان 	 الَي ــع ِم ــْوم الّتاِس َرَمضــان 	 الَي
	 الَيْوم الحادي َعَشر ِمن َرَمضان 	 الَيْوم الثّاني َعَشر ِمن َرَمضان

َرَمضان

1

َرَمضان

6

َرَمضان

12

َرَمضان

4

َرَمضان

3

َرَمضان

8

َرَمضان

2

َرَمضان

11

َرَمضان

7

َرَمضان

9

َرَمضان

10

َرَمضان

5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ل ِمن َرَمضان الَيْوم األَوَّ
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ْرس الثّاِلث الدَّ
ْخِصّيات الِمثاِلّية الشَّ

1( ِاْسَتِمْع إلى الِعبارات اآلِتية، وأَِعْدها، ثُّم اْكُتْبها في َدْفَتِرك.

39

في أَْنحاء العاَلم 	 

	  في ُكّل الُمْجَتَمعات اإلْساِمّية

	  أَْحَسن ُقْدوة

	  الَعاقات ااِلْجِتماِعّية

	  الُمَمّيِزات الَحَسنة

	  َمكاِرم األَْخاق

ْدق والَعْدل 	 الّصِ

ْفق 	 الّرِ
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ْل َمعاِنَيها، واْكُتْبها في  2( ِاْسَتِمْع إلى الُجَمل اآلِتية، وأَِعْدها، ثُّم َتـأَمَّ
    َدْفَتِرك. 

1- َرسول الّل )ص( هو أَْحَسن ُقْدوة َلنا.

2- توجد ُكّل الُمَمّيِزات الَحَسنة عند َرسول الّل )ص(.

3- الَعاقات ااِلْجِتماِعّية ُمِهّمة َبْين أَْفراد الُمْجَتَمع.

4- َرسول الّل )ص( َمْعروف ِبَمكاِرم األَْخاق.

5- كان األَْصحاب َيْهَتّمون بالَعاقات ااِلْجِتماِعّية.

40
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ْث َعْنه َمع أَْصِدقاِئك. 3( ِاْسَتِمْع ِإلى النَّّص اآلتي، َواْقَرْأه، ثُّم َتَحدَّ

ْخِصّيات الِمثاِلّية مة الشَّ َنِبيُّنا الَكريم في ُمَقّدِ
د )ص( َوهو َنِبيُّ اإِلْسام. ِإنَّه ُمَحمَّ

ــاس. وواَجــه َعَقبــات َكِثيــرة  ــه إلــى النَّ ِاْختــاَره الّل َتعالــى َرســواًل ِلُيَبّلــغ ِديَن
ــه  ــًدا أِلَنَّ ــه أب ــى اإِلْســام َلِكــن مــا َتراَجــع عــن َدْعَوِت ــاس إل ِعْنَدمــا َدعــا النّ
ِ َفــَا  كان يُْؤِمــن ِبــالّل ِبــُكّلِ َقْلِبــه. َكمــا قــال الُقــْرآن الَكريــم )اَٰتٓــى اَْمــُر اللّٰ
ا يُْشــِرُكوَن( ﴿ النحل )1(﴾ َهَكذا نُِشــَر اإِلْســاُم  َتْســَتْعِجُلوُهۜ ُســْبَحاَنُه َوَتَعاٰلى َعمَّ

ِإلــى ُكّلِ أَْنحــاِء العالــم.
ــزات الَحَســنة. ِإنَّــه ِإْنســان  َرســول الّل )ص( أَْحَســن ُقــْدوة َلنــا ِفــي ُكّل الُمَمّيِ
ة واألَمانــة َقْبــل النُُّبــّوة  َمْعــروف ِبَمــكاِرم األَخــاق وحســن الُمعاَملــة والِعــزَّ

وَبْعَدها.
َبنــي َربّــي َفأَْحَســن  وقــد قــال َرســول الّل )ص( فــي هــذا الَمْوضــوع » أَدَّ

َتْأديبــي« )الفتــح الكبيــر فــي ضــم الزيــادة إلــى الجامــع الصغيــر - ج 1 – الهمــزة ص 59(

41
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4(  أَِجْب َعن األَْسِئلة َحَسب النَّّص.

1    َمن هو َنِبيُّنا الَكريم؟
........................................................................................................................................

2    ِبماذا ُعِرف َنِبّي الّل )ص( ؟
........................................................................................................................................

3    ماذا  قال َرسول الّل َعن األََدب؟
........................................................................................................................................

4    ِلماذا ما َتراَجع َرسول الّل )ص( عن َدْعَوِته ؟
........................................................................................................................................
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5( أَْجر التَّمارين اآلتية َكما في األَْمِثلة.

ْفق(    كان األَْصحاب َيْهَتّمون بـالَعاقات ااِلْجِتماِعّية.                                 )الّرِ
ْفق.                                                                    )الِعْلم( كان األَْصحاب َيْهَتّمون بــالّرِ

ْدق(   )الّصِ   . ..........................................................................................

)األَمانة(  . ..........................................................................................

)الَعْدل(  . ..........................................................................................

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

1
2
3

1

2

  الَعاقات ااِلْجِتماِعّية مهمة في أَْنحاء العاَلم .                  )في الُمْجَتَمعات(

.......................................................................................... . )في ُكّل الُمْجَتَمعات اإِلْساِمّية(

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

   الَعاقات ااِلْجِتماِعّية مهمة َبْين أَْفراد الُمْجَتمع.       )في أَْنحاء العاَلم(

1
2

ْلطان ُمَحّمد الفاِتح له َتْأثير َكبير في ااِلْنِتصار.           )َعْهده( 	   إّن السُّ
ْلطان ُمَحّمد الفاِتح له َتْأثير َكِبير في َعْهده .                           )َزَمنه(  إّن السُّ
.............................................................................................................. .           )َدْوره(

              . ..............................................................................................................
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ْل َمعاِنَيها، ثُّم اْكُتْبها في َدْفَتِرك  ْخِصّيات الِمثاِلّية، وَتأَمَّ 6( ِاْقَرْأ ِصفات الشَّ
ْقها في َحياِتك.     َوَطّبِ

التَّواُضع الَكَرم ق التََّفوُّ الَوفاء

ِاْعطاء األَْوَلِويّة ِللنَّجاح ْدق في الَعاقات الّصِ الَعَمل ِبِجّد

ِاْحِترام اآلَخرين ااِلْعِتذار وَتَقبُّل األَْخطاء

الَحياء
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ْخِصّيات 7( ِاْقَرأ النَّّص اآلتي، ثُّم َتَكلَّْم َمع أَْصِدقاِئك َعن ِصفات الشَّ
اِبقة.     الِمثاِلّية ُمْسَتعيًنا ِبالنَّّص والتَّْمِرينات السَّ

الّل  َرســول  َمــّر  الِمثاِلّيــة،  الَشــْخِصّيات  َرواِئــع  مــن  ُعَمْيــر  ِبــن  ُمْصَعــب 
ِبُمْصَعــب ِبــن ُعَمْيــر )َبْعــد أَْن اُْسُتْشــِهد( وَدعــا لــه، وَقــَرأَ هــذه اآليــة ِمــن 
 َ ــُدوا اللّٰ ــا َعاَه ــوا َم ــاٌل َصَدُق ــَن ِرَج ــَن اْلُمْؤِم۪ني ــه )الحاكــم، المســتدرك ج 3   ص 221(: )ِم أَْجِل

ــوا َتْب۪ديــاًۙ( )ســورة لُ ــا َبدَّ ــُرۘ َوَم ــْن َيْنَتِظ ــْم َم ــُه َوِمْنُه ــْن َقٰضــى َنْحَب ــْم َم ــِهۚ َفِمْنُه َعَلْي
األحــزاب: اآليــة 23(

ــان  ــه ِبالَبن ــة ُمشــاًرا ِإَلْي ــن َشــباب َمّك ــركان شــابًّا ِم ــن ُعَمْي ُدنا ُمْصَعــب ِب ــّيِ َس
ــه أَّن الُبطولــة أَْن َتكــون َمــع الَحــّق، َمْهمــا كان  ــَل لنــا فــي َمســيرة حياِت وَنَق

ــبيل الّل. ــن، وأَن َتكــون َعلــى َس الثََّم
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ْخِصّيات الِمثاِلّية، وَتأَّمل َمعاِنَيها، ثُّم اْكُتْبها ِبَخّط  8( ِاْسَتِمْع إلى أَْقوال الشَّ
ك. ْقها َعلى حاِئط َصّفِ     َكبير، وَعّلِ

د َعلي ِكاي: قال ُمَحمَّ
ــن َيقــول  ــّم ِبَنْفِســك وَتجاَهــل َم ــالّل ثُ ــْق ب تُريــد النَّجــاح، ِث

هــذا َصَعــب وهــذا ُمْســَتحيل.  )ص 135(

قال اإلمام الّشاِفعي:
ــم َكَمــن  ــد عاِلًمــا، وَلْيــس أَخــو ِعْل ــم َفَلْيــس الَمــْرء يوَل »َتَعّل

ــوان اإلمــام الشــافعي ص 100( ــل.« )دي هــو جاِه

قال اينشتاين:
ْرس ثـُـّم َيْخَتِبروَنــك اَّمــا الَحيــاة  فــي الَمْدَرســة يَُعّلِمونــك الــدَّ

ْرس.)أســس االختــراع ص 349( َتْخَتِبــُرك وِمــن ثــم تُْعِلمــك الدَّ

قال ِاْبن ِسينا:
ْبــر  واء، َوالصَّ الَوْهــم ِنْصــف الــّداء، َوااِلْطِمْئنــان ِنْصــف الــدَّ

فاء.)موســوعة نــور الحكمــة ص 63( ــوات الّشِ ُخطُ
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ريف، وأَِعْده، ثُّم اْكُتْبه في َدْفَتِرك. 9( ِاْسَتِمْع إلى الَحديث الشَّ

ْدَق َيْهِدي ِإَلى اْلِبّرِ َوِإنَّ اْلِبرَّ َيْهِدي ِإَلى الَجنَِّة فِإنَّ الصَّ
يقاً... ِ ِصّدِ ُجَل ليْصُدُق َحتَّى يُكَتَب ِعْنَد اللَّ َوِإنَّ الرَّ

)فتح المنعم شرح صحيح مسلم - ج 10 ص 93(
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ْخِصّيات الِمثاِلّية  َحَسب التَّمارين الّساِبق. 1( اُْكُتْب َبْعض ِصفات الشَّ

ْخِصّيات  ِصفات الشَّ
الِمثاِلّية

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

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

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

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

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

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

ْخِصّيات الِمثاِلّية؟  ْسبة َلك في َمْوضوع الشَّ 2( ما هو أََهّم شيٍء بالنِّ
   اُْكُتْب َجواَبك في َثاثة َمواد.

اًل............................................................................................................................    أوَّ

	   ثاِنًيا............................................................................................................................

	   أَخيًرا.........................................................................................................................

التَّْدريبات
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ااِلتِّصاالت
الَوْحدة  4

ل     : الحاسوب والِتّْلفاز ْرس األوَّ الدَّ
ْرس الثّاني       : َوساِئل اإلْعالم اإِلْجِتماعي الدَّ

ْرس الثّاِلث        : الّتِِلفون  الدَّ
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َور.  ْل َمعاِنَيها ُمْسَتعيًنا بالصُّ 1( ِاْسَتِمْع إلى الَكِلمات والِعبارات، وأَِعْدها، ثُّم َتأَمَّ

الحاسوب

ُمَسْلَسلة

ميجابايت

ْلفاز الّتِ

فيْلم

أَْفالم ُمَدْبَلجة

الماوسالّشاشة

َلْوحة الَمفاتيح

جيجابايت

أْفالم ُمَتْرَجمة

ل  ْرس األوََّ الدَّ
الحاسوب والِتّْلفاز

MEMORY CARD
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َور،  ْل َمعاِنَيها ُمْسَتعيًنا ِبالصُّ 2( ِاْسَتِمْع إلى الُجَمل اآلِتية، وأَِعْدها، وَتأَمَّ
    ثُّم اْكُتْبها في َدْفَتِرك. 

MEMORY CARD

َنْسَتْعِمل كاْرت الميجاباْيتَنْسَتْعِمل َلْوحة الَمفاتيح ِللِكتابة.
والجيجاباْيت ِلِحفظ الَمَلف.

الحاسوب َله َتْأثير إيجاِبّي وَسْلِبّي.

ُمَسْلَسل ِقيامة أْرطُْغُرل ِمن أَْجَمل 
الُمَسْلَسالت.

ِضــّد  التُّْرِكــّي  ِلْلَجْيــش  الفيْلــم  هــذا 
اإِلْرهــاب.
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  هذا فيْلم تُْرِكّي ُمَدْبَلج ِلْلَعَرِبّية. 

ُمشاَهدة الّتِلفاز َمع العاِئلة ُمْمِتعة.

األَْفالم األَْجَنِبّية ُمَتْرَجمة ِلْلَعَرِبّية.

َنْسَتْعِمل الماْوس ِلَفْتح الَمَلف َوَحْذفه َوَقّصه أَو َنْسخه في َمَلف آَخر.
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ْث َعْنها     نات الخاِرِجّية ِلْلحاسوب والِتّْلفاز، وَتَحدَّ 3( ِاْقَرْأ َبْعض الُمَكّوِ
    َمع أَْصِدقاِئك، ثُّم اْكُتْبها في َدْفَتِرك.

َيَتَكّون الحاسوب من...

1  ُصْندوق الحاسوب

2  َلْوحة الَمفاتيح

3  الماْوس

4  شاشة الحاسوب والكاميرا

5  الطّاِبعة

ن الِتّْلفاز من... َيَتَكوَّ

1  شاشة الِتّْلفاز

2  ِجهاز االْسِتْقبال

2  ِجهاز التََّحكُّم
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ْث َعْنه َمع أَْصِدقاِئك. 4( ِاْسَتِمْع ِإلى الِحوار، ثُّم اْقَرأه، وَتَحدَّ

5( أَِجْب َعن األَْسِئلة اآلتية َحَسب الِحوار.

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

َث َحَسن مع َليلى؟ .................................................................. .  2  َعن ماذا َتَتحدَّ

نات الحاسوب؟ .................................................................................... . 3  ما ُمَكوَّ

هاية؟ ............................................................... . 4  ماذا قاَلت َلْيلى ِلَحَسن في النِّ

نات الحاسوب والِتّْلفاز ُمَكّوِ
َمْرَحًبا يا َحَسن! َكْيف الحال؟

أَْهاًل َوَسْهاًل يا َلْيلى الَحْمد ِلّٰ ِبَخْير.
نــات  ث لــي َعــْن ُمَكّوِ َلــْو َســَمْحت! َهــْل ِمــن الُمْمِكــن أن َتَتَحــدَّ

ْلفــاز ِبِاْخِتصــار؟  الحاســوب والّتِ
ــات أَساِســّية  ن ــس ُمَكّوِ ــى، الحاســوب َلــه َخْم ــا َلْيل ــُكّل ُســرور ي ِب
الَمفاتيــح،  وَلْوحــة  الكاميــرا،  َمــع  اشــة  والشَّ الُصْنــدوق،  هــي: 
ن ِمــن الّشاشــة، وِجهــاز  ْلفــاز َفَيَتَكــوَّ ــا الّتِ والمــاْوس، والطّاِبعــة. أَّم

ــم. االْســِتْقبال، وِجهــاز التََّحكُّ
نــات  ــا أَْنــت َتْعــِرف هــذه الُمَكّوِ يــا َســالم! أَْشــُكُرك يــا َحَســن، َحقًّ

ــًدا. َجّيِ
ال ُشْكر على واِجب يا َلْيلى.

َلْيلى       :
َحَسن     :
َلْيلى       :

َحَسن     :

َلْيلى       :

َحَسن     :
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َور الُمناِسبة َلها. 6( ِاْسَتِمْع إلى الِعبارات، ثُّم اْكُتْبها ِبجاِنب الصُّ

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

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

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

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

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

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

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

َث َحَسن مع َليلى؟ .................................................................. .  2  َعن ماذا َتَتحدَّ

نات الحاسوب؟ .................................................................................... . 3  ما ُمَكوَّ

هاية؟ ............................................................... . 4  ماذا قاَلت َلْيلى ِلَحَسن في النِّ
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7( َرِتّب الَكِلمات ِلَتكون ُجَمالً ُمفيدة َكما ِفي الِمثال.

1   لها - إيجاِبّي - الحاسوب - وَسْلِبّي - َتْأثير

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

2   أَْجَمل - ِقيامة أْرطُْغُرل - ُمَسْلَسل - الُمَسْلَسالت - ِمن

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

3   اإِلْرهاب - الِفيْلم - ِلْلَجْيش - التُّْرِكّي - هذا - ِضّد

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

4   ِلْلِكتابة - َلْوحة - الَمفاتيح -َنْسَتْعِمل

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

5   الميجاباْيت - كاْرت - والجيجاباْيت - ِلِحفظ - َنْسَتْعِمل - الَمَلف

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

6   الماْوس - أو َنْسخه - الَمَلف وَحْذِفه - َنْسَتْعِمل - ِلَفْتح - في َمَلف آَخر

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

7   فيْلم - ُمَدْبَلج - هذا - ِلْلَعَرِبّية - تُْرِكّي

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

  الحاسوب لها َتْأثير إيجاِبّي وَسْلِبّي. 
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ْث َعْنه َمع أَْصِدقاِئك. 8( ِاْسَتِمْع ِإلى الِحوار، ثُّم اْقَرأه، وَتَحدَّ

9( أَِجْب َعن األَْسِئلة اآلتية َحَسب الِحوار.

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

2  ِلماذا كان عاِدل ُمْتَعًبا َكثيًرا؟
. .........................................................................................................................................

ح عادل في الحاسوب؟ 3  ماذا َيَتَصفَّ
 . .........................................................................................................................................

4  ماذا قال األَب ِلعادل؟ 
. .........................................................................................................................................

الوالد  :
عاِدل   :

الوالد  : 
عاِدل   : 
الوالد  :

عاِدل   : 

ةٌ؟ وأَِجُدَك ُمْتَعًبا َكثيًرا.  َصباح الَخْير يا َوَلدي ، ِلماذا َعْينَُك ِمحَمرَّ
راسة َطوال اللَّْيل أَمام  َصباح النّور، َنعم يا أَبي َهذا ِمن أََثر الِدّ

شاشة الحاسوب.
ماذا َتْدُرس َعْن َطريق الحاسوب؟

ح َبْعض األَْبحاث والَمقاالت الِعْلِمّية يا أَبي. َعْبر الحاسوب أَتَصفَّ
َوَلِكْن يا بَُنّي ِاْنَتِبه أَْن ال َتْقِض َوْقًتا َكثيًرا في الحاسوب ألَنّه يؤثُِّر 

على النَّظر.
َنعم يا أَبي ، أْنت َعلى َحق.

48الحاسوب
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نات الحاسوب، ثُّم اْكُتْب  ْز َمع أَْصِدقاِئك أَْلبوًما َبسيًطا ِلُصَور ُمَكوَّ 10( َجّهِ
      َتْحت أَْسماِئها ُمْسَتعيًنا ِبالنُّصوص الّساِبقة َكما ِفي الِمثال.   

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

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

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

ُصْندوق الحاسوب....................................................
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اِبقة َكما ِفي الِمثال. َور والتَّمارين السَّ 1( ِاْمَل الَفراغاِت اآلتية ُمْسَتعيًنا ِبالصُّ

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

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

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

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

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

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

ْلفاز............................................ الّتِ
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َور والَكِلمات. 2( ِصْل َبْين الصُّ

الطّاِبعة

ُصْندوق الحاسوب

َلْوحة الَمفاتيح

الماْوس

شاشة الحاسوب والكاميرا

التَّْدريبات

108
108



ْرس الثَّاني الدَّ
َوَساِئل اإلْعالَم ااِلْجِتَماِعي

1( ِاْسَتِمْع إلى الَكِلمات والِعبارات اآلِتية، وأَِعْدها، ثُّم اْكُتْبها في َدْفَتِرك. 

•   َفْيْسبوك 

•   َتْغريد  

•   إينْستاْجرام 

•   َمْوِقع 

•   التَّواُصل ااِلْجِتَماِعي

•   األَْجِهزة اللَّْوِحّية

•   أَْجِهزة الُكْمبيوِتر الَمْحمولة

•   الَهواِتف الَمْحمولة 

49
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2( ِاْسَتِمْع إلى الُجَمل اآلِتية، وأَِعْدها، ثُّم اْكُتْبها في َدْفَتِرك. 

    ُهناَك َثالثة ِمْليار َشْخص َحْول العاَلم َيْسَتْخِدمون َمواِقع 
      التَّواُصل ااِلْجِتماِعي.

    َيْسَتْخِدم النّاس َمواِقع التَّواُصل ااِلْجِتماعي في َمْوُضوعات 
      ِسياِسّية أْو َغْيرها.

ْوء األَْزَرق في شاشات الَهواِتف، يُْمِكن أْن َيكون        إنَّ الضَّ
ِتنا. ا ِلِصحَّ       ُمِضرًّ
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3( اْسَتِمْع ِإلى النَّّص اآلتي، واْقَرْأه، ثُّم اْكُتْبه في َدْفَتِرك.

َوساِئل التَّواُصل ااِلْجِتماِعّي

َوســاِئل التَّواُصــل ااِلْجِتماِعــّي هــي َنــْوع ِمــن أْنواع التَّواُصل َعْبــر اإلْنَتْرَنت. 

وَيْســَتِطيع الُمْســَتْخِدُمون التَّواُصــل َمــع األَْصِدقــاء والعاِئلــة، وَتَعّلــم أَْشــياء 

ااِلْجِتماِعــّي، وِمــْن  التَّواُصــل  ِمــن َوســاِئل  َكِبيــر  َعــَدد  َوُهنــاك  َجديــدة. 

َبْينهــا؛ الُمَدّونــات، والَفْيْســبوك، والتَّْغريــد، واليوتيــوب، واإلينْســتاْجرام، 

والِســناب شــات. وَقــْد أَْصَبَحــْت ُكّل هــذه الَوســاِئل ُجــزًءا ِمــن َحياِتنــا. 

وَلِكــْن َقــْد يَُســّبِب ِاْســِتْخدامها الّزاِئــد إلــى َمشــاِكل َكثيــرة. َفَمَثــاًل، َمخاِطــر 

ــة ُمْشــِكَلتان َكبيَرتــان فــي اآلِونــة األخيــرة. االْحِتيــال أَْو َســِرقة الُهِويّ
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4( ِاْقَرأ األَْسِئلة اآلتية، ثُّم أَِجْب َعنها َحَسب النَّّص.

ّف. 5( اُْكُتْب َبريد إِلْكتروني ُمْسَتعيًنا ِبالتَّمارين الّساِبقة، ثُّم اْقَرْأها في الصَّ

1    ما َمْوضوع النَّص؟
 .........................................................................................................................................

2    َمَع َمن َيَتواَصُل الُمْسَتْخِدُمون َعْبر اإلْنَتْرَنت؟
.........................................................................................................................................

3    ما هي أَْسماء َوساِئل التَّواُصل ااِلْجِتماِعّي؟
 .........................................................................................................................................

4    ما هي َسلِبّيات ِاسِتخدام َوساِئل التَّواُصل ااِلْجِتماِعّي؟
.........................................................................................................................................

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

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

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

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

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

..........................................................................
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ل َمعاِنَيها. 6( ِاْسَتِمْع إلى الِعبارات في القاِئَمَتْين اآلِتَيَتْين، ثُّم أَِعْدها وَتأَمَّ

َوساِئل التَّواُصل ااِلْجِتماِعّي

إيَجاِبّيات َوساِئل 
التَّواُصل ااِلْجِتماِعّي

 َسْلِبّيات َوساِئل 
التَّواُصل ااِلْجِتماِعّي

َتْوفير الَمْعلومات

الَمْعِرفة والتََّعلُّم

ُسْرعة التَّواصل

التَّْسويق

اإلْدمان

ِضياع الَوْقت

عور بالَوْحدة الشُّ

الَقْرَصنة

52

الَوْحدة 4

113
113



قم الُمناِسب أَمام الُجْملة الّتي َتْسَمُعها  7( ِاْسَتِمْع إلى الُجَمل، ثُّم َضع الرَّ
    َكما ِفي الِمثال.

ْبع.    أْسَتْخِدم اإلينْستاْجرام ِمن الّساعة الخاِمسة إلى الخاِمسة والرُّ

ْبع إلى الّساِدسة. أَْسَتْخِدم التَّْغريد ِمن الّساعة الخاِمسة والرُّ    

   أَْسَتْخِدم الِسناب شات ِمن الّساعة الّساِدسة والنِّْصف إلى الّساِبعة.

  أَْسَتْخِدم الَفْيْسُبوك ِمن الّساعة الّراِبعة والنِّْصف إلى الخاِمسة.

   أَْسَتْخِدم الُيوتيوب ِمن الّساعة الّراِبعة إلى الّراِبعة والنِّْصف.

   أَْسَتْخِدم ِليْنَكِدين ِمن الّساعة الّساِدسة إلى الّساِدسة والنِّْصف.

1

5:00

5:15

6:30

4:30

4:00

6:00

5:15

6:00

7:00

5:00

4:30

6:30
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ْن ِحواًرا عن َوساِئل التَّواُصل ااِلْجِتماِعّي ُمْسَتعيًنا بالتَّمارين     1( َكّوِ
     الّساِبقة َكما في الِمثال.

- في أَّيِ َساَعات َتْسَتْخِدم َوساِئل التَّواُصل ااِلْجِتماِعّي؟

    أْسَتْخِدُم الَفْيْسُبوك ِمن الّساعة الخامسة إلى الّسادسة في اآلِونة األخيرة.
. .........................................................................................................................................   -

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

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

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

2( ِاْمَل الَفراغات بالَكِلمات الُمناِسبة في القاِئمة ُمْسَتعيًنا بالتَّمارين الّساِبقة.  

الُمَدّونات، ااِلْجِتماِعّي، ُجزًءا، األَْصِدقاء،
 َعْبر، اإلْحِتيال، الُيوتيوب، الّزاِئد

ــواع التَّواُصــل ......................  ــْوع ِمــن أَْن َوســاِئل التَّواُصــل ...................... هــي َن
ــة،  ــع ...................... والعاِئل ــَتْخِدُمون التَّواُصــل َم ــَتِطيع الُمْس ــت. وَيْس اإلْنَتْرَن
وَتَعّلم أْشــياء َجديدة. َوُهناك َعَدد َكِبير ِمن َوســاِئل التَّواُصل االْجِتماِعّي، 
وِمْن َبْينها؛ ......................، والَفْيْسبوك، والتَّْغريد، و......................، وإينْستاْجرام 
، والِســناب شــات. وَقــْد أَْصَبَحــْت ُكّل هــذه الَوســاِئل ...................... ِمــن 
َحياِتنــا. وَلِكــْن َقــْد يَُســّبِب ِاْســِتْخدامها ...................... إلــى َمشــاِكل َكثيــرة. 
يـّـة ُمْشــِكَلتان َكبيَرتــان فــي الَحيــاة  َفَمَثــاًل، َمخاِطــر ...................... أَْو َســِرقة الُهّوِ

ااِلْجِتماِعّيــة.

التَّْدريبات
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1( ِاْسَتِمْع إلى الَكِلمات والِعبارات اآلِتية، وأَِعْدها، ثُّم اْكُتْبها في َدْفَتِرك. 

•  ُمكاَلمة َمْرِئّية

•  َتْطبيقات الَهاِتف

•  الُمَنّبِهات  

•  التَّْقويم 

•  الُمَذكَّرات 

•  الهاِتف الَمْحُمول 

َور •  ِاْلِتقاط الصُّ

ْرس الثّاِلث الدَّ
الّتِِلفون 
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ِكّية ِمن شاشة اللَّْمس والَبطاِريات والُمَنّبِهات، ن الَهواِتف الذَّ 1  َتَتَكوَّ

    والتَّْقويم، والُمَذّكِرات.

2  َنْسَتْخِدم الَهواِتف في التَّواُصل َمع األَْصِدقاء أْو العاِئلة.

ْخص الُوصول إلى ُمْخَتِلف َمواِقع التَّواُصل ااِلْجِتماعي 3  َيْسَتطيع الشَّ

    ِمن ِخالل الهاِتف.

ْخص ااِلتِّصال بالُشْرطة ِفي حاالت الطَّوارئ. 4  ِبواِسطة الهاتف َيْسَتطيُع الشَّ

2( ِاْسَتِمْع إلى الُجَمل اآلِتية، وأَِعْدها، ثُّم اْكُتْبها في َدْفَتِرك. 
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3( اْسَتِمْع ِإلى النَّّص اآلتي، واْقَرْأه، ثُّم اْكُتْبه في َدْفَتِرك.

الَهواِتف الَمْحمولة

ر التَّْكنولوِجي في  إّن الَهواِتــف الَمْحمولــة هــي إْحــدى أَْشــكال التََّطــوُّ  

الَحيــاة الَبَشــِريّة. فهــي تُْســِهم ِفــي َتْوِفيــر الَعديــد ِمــن الَمزايــا التَّْكنولوِجّيــة. 

الَبريــد  َوِإْرســال  ِاْســِتالم  إْمكاِنّيــة  الَمْحُمولــة  الَهواِتــف  تَُوّفــُر  َفَمَثــاًل، 

ســاِئل النَّّصّيــة ِمــن هاِتــف آلَخــر. ويوجــد فــي  اإللْكترونــي. َوَكَذِلــك الرَّ

الَهواِتــف الَمْحمولــة الَعديــد ِمــن التَّْطِبيقــات كالحاِســبة والّســاعات الُمنّبــه 

ــيلة  ــة َوِس ــة الَحديث ــف الَمْحمول ــرى الَهواِت ــة أُْخ ــن ناِحي الت. َوِم ــِوّ والُمَح

َتْرفيِهّيــة، ويُْمِكــن ِمــن ِخالِلهــا َتْشــغيل َبْعــض َبراِمــج الُموســيقى الْســِتماع 

األغانــي. ِباإلضافــة إلــى ذلــك، َتْشــغيل الفيْديــو ِفــي الَهواِتــف الَمْحُمولــة 

ــالم. ــاِس ُفْرصــة ُمشــاَهدة األْف ــُح ِللنَّ تُِتي
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4( ِاْقَرأ األَْسِئلة اآلِتية، ثُّم أَِجب َعْنها َحَسب النَّّص.

1   ما هي الَمزايا التَّْكنولوِجّية للَهواِتف الَمْحُمولة؟

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

2   ما هي أَْسماء َبْعض َوساِئل التَّواُصل ااِلْجِتماِعّي؟ 

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

3   َكْيف َتكون الَهواِتف الَمْحُموَلة َوِسيَلًة َتْرِفيِهّية؟ 

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

4   َما رْأيَُك في ِاْسِتْخدام الَهواِتف الَمْحمولة؟

.........................................................................................................................................
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ْث َعنه َمع أَْصِدقاِئك ؤال اآلتي َحَسب النَّّص، ثُّم َتَحدَّ 5(  أَِجْب عن السُّ
     َكما في الِمثاَلْين.

ئيسة للنَّّص؟ ما هي الِفْكرة الرَّ

إّن الَهواِتف الَمْحمولة 
ر  إْحدى أْشكال التََّطوُّ
التَّْكنولوجي في الَحياة 

الَبَشِريّة. 

َتْشَتِمل الَهواِتف 
الَمْحمولة َعلى الَعديد 
ِمن التَّْطِبيقات األَساِسّية 
كالحاِسبة والّساعات 
الت. الُمنّبه والُمَحِوّ

6( ِاْسَتِمع إلى الُجَمل اآلِتَية َوأَِعْدها ثُّم اْكُتْبها في َدْفَتِرك.

ُهناك َبْعض اآلداب الَّتي يُراِعيها ُمْسَتْخِدمو الَهواِتف. 

َيِجب َوْضع الهاِتف ِفي َوْضع ااِلْهِتزاز، ِلَتَجنُِّب إْزعاج اآلَخرين.

ّد َعلى الهاِتف داِخل الَمْسَرح. ال َيجوز الرَّ
ّد َعلى الهاِتف داِخل أَماِكن الِعبادة. ال َيجوز الرَّ
َيِجب إيقاف َتْشغيل الهاِتف أْثناء إْقالع الطّاِئرة.

ّد َعلى الهاِتف ِبَصْوت عال داِخل َوساِئل النَّْقل العاّمة. ال َيجوز الرَّ

ّد َعلى الهاِتف داِخل ااِلْجِتماع. ال َيجوز الرَّ
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ل َمعاِنَيها، ثُّم اْكُتْبها في َدْفَتِرك. 7( ِاْقَرْأ الُجَمل اآلِتية، وَتأَمَّ

•   َتَكلَّْمنا َعْبر الهاِتف ِمن الّساعة العاشرة والنِّْصف إلى الحادية َعْشرة إاّل ربًعا.

•   َتَكلَّْمَت َعْبر الهاِتف ِمن الّساعة الواِحدة والنِّْصف إلى الثّاِنية إاّل ثُلًثا.

ْبع.  اِبعة والنِّْصف إلى الّساِبعة والرُّ •   َتَكلَّْمُت مع واِلَدتي ِمن الّساعة الرَّ

ْرس ِمن الّساعة الخاِمسة إلى الّسادسة والثُّلث. س َحْول الدَّ •   َتَكلَّْمِت مع الُمّدّرِ

•    َتَكلَّْمُتْم مع الُمدير ِمن الّساعة الّراِبعة إلى الّساِدسة والنِّْصف.

•   َتَكلَّم َعلّي مع واِلده ِمن الّساعة الثّاِلثة إلى الخاِمسة.
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ْرس ِمن  • َتَكلَّم أَْحَمد َعْبر الهاِتف َعن َمْوضوع الدَّ
ْبع. الّساعة الخاِمسة إلى الخاِمسة والرُّ

• َتَكلَّم ُعْثمان َعْبر الهاِتف َعن َمْوضوع الُعْطلة ِمن 
الّساعة الّراِبعة والنِّْصف إلى الخاِمسة.

رس  • َتَكلََّمْت عاِئشة َعْبر الهاِتف َعن َمْوضوع الدَّ
ْبع إلى الّساِدسة. اإلضافي ِمن الّساعة الخاِمسة والرُّ

رس  َحْت َزْيَنب َعْبر الهاِتف َعن َمْوضوع الدَّ • َتَصفَّ
ِمن الّساعة الّراِبعة إلى الّراِبعة والنِّْصف.

رس  َح يوسف َعْبر الهاِتف َعن َمْوضوع الدَّ • َتَصفَّ
ِمن الّساعة الّساِدسة والنِّْصف إلى الّساِبعة.

رس  َحْت َلْيلى َعْبر الهاِتف َعن َمْوضوع الدَّ • َتَصفَّ
ِمَن الّساعة الّساِدسة إلى الّساِدسة والنِّْصف.

حيح َكما في الِمثال. 8( اُْكُتْب َرَقم الُجْملة الَمْسموعة ِفي الُمَربَّع الصَّ

5:005:15

4:305:00

5:156:00

4:004:30
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6:006:30
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9- ِاْقَرأ الَخَبر اآلتي ثُّم اْكُتْب َخَبًرا ُمْخَتَصًرا ِلَجريدة الَمْدَرسة
     َيَتَعلَّق ِبالهاِتف ُمشاِبًها ِبما َقَرْأَته.

يُعاني أَْكَثر الُمْسَتْخَدمين ِمْن ُمْشِكالت الحاسوب أِلَْسباب ُمْخَتِلفة. 
ومن ِتْلك الُمْشِكالت هي االْنِخفاض في ُسْرعة الحاسوب، وَكذِلك 

اِخلية. َسماع أَْصوات َغريبة صاِدرة مْن َعَطل في ِإْحدى الِقَطع الدَّ

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

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

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

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

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

ُمْشِكالت الحاسوب

ُمْشِكالت الهاِتف

الَوْحدة 4
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ْن ِحواًرا عن الّتِِلفون ُمْسَتعيًنا بالتَّمارين الّساِبقة َكما في الِمثال. 1( َكّوِ

 - َمتى َتَتَكلَُّم َعْبَر الَهاِتف؟
 - أََتَكلَُّم َعْبَر الَهاِتف ِفي َهِذِه األَيَّام ِعْند الحاجة َفَقط.

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

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

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

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

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

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

التَّْدريبات
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Ç.2( ِامل الَفراغات اآلِتية بالَكِلمات الُمناِسبة في القاِئمة

الفيْديو، تُْسِهم، النَّّصّية، التَّْطِبيقات،
 ِاْسِتالم، الَحديثة، الَمْحمولة، َتْشغيل

الَهواِتف الَمْحمولة
ر التَّْكنولوِجي في الَحياة  إّن الَهواِتف ...................... هي إْحدى أْشكال التََّطوُّ
ــة.  ــا التَّْكنولوِجّي ــن الَمزاي ــد ِم ــر الَعدي ــي َتْوِفي ــِريّة. فهــي ...................... ِف الَبَش
َفَمَثــاًل، تَُوّفــُر الَهواِتــف الَمْحُمولــة إْمكاِنّيــة ...................... َوِإْرســال الَبريــد 
ســاِئل ...................... ِمــن هاِتــف آلَخــر. ويوجــد في  اإللْكترونــي. َوَكَذِلــك الرَّ
الَهواِتــف الَمْحمولــة الَعديــد ِمــن ...................... كالحاِســبة والّســاعات الُمنّبــه 
الت. َوِمــن ناِحيــة أُْخــرى أّن الَهواِتــف الَمْحمولــة ......................  والُمَحــِوّ
َوِســيلة َتْرِفيِهّيــة، ويُْمِكــن ِمــن ِخالِلهــا ...................... َبْعــض َبراِمج الُموســيقى 
الْســِتماع األغانــي. ِباإلضافــة إلــى ذلــك، َتْشــغيل ...................... ِفــي الَهواِتف 

الَمْحُمولــة تُِتيــُح ِللنَّــاِس ُفْرصــة ُمشــاَهدة األْفــالم.

التَّْدريبات
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أ
Son zamanlarda اآلِونة اأَلخيرة

Siyasi birlik, politik 
birlik 

ِاِتّحاد ِسياّسي

Genişledi. اتََّسَع

Sörf,  gezinti 
yapıyorum. 

أَتَصفَّح

Taşınma sırasında أْثَناَء التََّنقُّل

Saygı, hürmet ِاْحِترام

Adalete saygı 
duymak 

اْحِترام الَعدالة

En güzel örnek أْحَسن قْدوة

Seçti. ِاْختاَر

Bağımlılık إْدمان

Yormak, zorlamak ِإْرهاق

İstiyorum. أريُد

Arttı. ِاْزداَد

Başkalarını rahatsız 
etmek

إْزعاج اآلَخِرين

Sürdü. ِاْسَتْغَرق
Teslim alma ِاْسِتالم

Sürdü, devam etti. َِّاْسَتَمر

Fiyatlar normaldir. اأَلْسَعار ُمْعَتِدلة.

İskender kebap ِإْسَكْنَدر َكباب

En kötü أْسَوأ

Arkadaşlar َأْصحاب

Zararlar َأْضرار

Hoşuma gitti. َأْعَجَبْتِني

Öncelik vermek ِاْعطاء اأَلْوَلِوّية

Çeviri filmleri َأْفالم ُمَتْرِجمة

Dublajlı filmler َأْفالم ُمَدْبَلجة

Devletin kurulması ِإقامة َدْولة

Uçağın havalanması إْقالع الّطاِئرة

Yirmi kala ِإّل ُثُلًثا

Çeyrek kala ِإّل ُرْبًعا

Fotoğraf çekmek َور إْلِتقاط الصُّ

Sütlaç َالّسوْتالج

Acı َأَلم

Dikkat et إْنَتِبه

Dünyanın etrafında أَنْحاء العاَلم
Azalmak اْنِخفاض

İnstagram ِاْنْسَتْجَرام

Köprüler yapmak ِإْنَشاء الُجُسوِر

Onlara en faydalı olan َأْنَفُعُهْم
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Başkalarına önem 
vermek

اِلْهِتمام باآلَخرين

Seni tebrik ederim. ُأَهّنُئك

Olumlu yönler, 
avantajlar

إيجاِبّيات

ب
Soğuk بارد

Geri kalan الباِقي

Akdeniz الَبْحر الُمَتَوّسط

Takım elbise الَبْدلة

E-posta الَبِريد اإللْكتروِني

Patates الَبطاطا
Kahramanlık ُبطولة

Sayesinde ِبَفْضل

Baklava َبْقالوة

Pantolon َبْنَطلون

ت
Etki َتْأثير

Sözlü tarih َفهي الّتاريخ الشَّ

Kurmak َتْأسيس

Tantuni تاْنتوني

…-ı araştırıyor. َتْبَحُث عن ... 

İzin veriyor, imkân 
veriyor.

ُتتيح

İhtilaf ediyor, farklı 
oluyor.

َتْخَتِلف

İndirim َتْخفيض

Kültürel miras التُّراث الثَّقافي

Kültürel miras التُّراث الثَّقافي

Geriledi. َتراَجع

Eğlence َتْرِفيه

Türk / Türkler ُتْرك )ج( َأْتراك

Katkıda bulunuyor. ُتساِهم

İzin veriyorsun. َتْسَمح

Alışveriş yapmak, 
pazarlama

َتْسويق

Kapsıyor. َتْشَتِمل
Kasım تشرين الّثاني

Temel uygulamalar التَّْطِبيقات اأَلساِسّية

Telefon uygulamaları َتْطبيقات الهاِتف

Gelişme ر التََّطوُّ

Sayılır ُتَعّد

Maruz kalma َتَعرُّض
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Bozuldu. ل َتَعطَّ

Buyur! ل! َتَفضَّ

Üstünlük ق َتَفوُّ

Örf adetler َتقاليد

Hataları kabul etme َتَقّبل اأَلْخطاء

Geleneksel َتْقِليِدّية

Teknoloji َتْكُنوُلوِجيا

Uyum sağlama َتَكّيف

Etek َتـّنورة

Sosyal iletişim التََّواُصل الْجِتماِعي

Tevazu, alçak 
gönüllülük 

َتواُضع

Twitter ِتِوِتير

Edinmek, sağlamak َتْوفير

Bilgi edinmek َتْوفير الَمْعلومات

ث
Allah’a güven ِثْق بالّل

ج
Kuru جاف
Ceket الجاكيت
Buzlu جليد

Asker ُجْنِدّي

Alıcı (uydu alıcısı) ِجهاز الْسِتْقبال

Kumanda م ِجَهاُز التََّحكُّ

Çorap َجْوَرب

Gigabayt جيجابايت
Türk ordusu الَجْيش التُّْرِكّي

ح
Keskin حاّدة

Sıcak حار

Bilgisayar الحاسوب

Acil durumlar واِرئ حالت الطَّ

Ekşi حاِمض

Demirciler َحّدادون

Demir َحديد

Ayakkabı ِحذاء

Sıcaklık َحرارة

Kemer ِحزام

Koruma الِحفاظ

Gerçekleştirdi. َق َحقَّ

Sorunların çözümü َحّل الَمشاِكل
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Tatlı ُحْلو

خ

Özellikle خاّصة

Pratik deneyim الِخْبَرة الَعَمِليَّة

Özellikler َخصاِئص

İndirim َخْصم

Manav ُخَضِري

Adımlar ُخُطوات

Çadır َخْيمة

د
Hastalık الّداء

Tavuk َدجاجة

Kalkanlar ُدروع

Davet etti, çağırdı. َدعا.

Savunma ِدفاع

Vatanı savunmak فاع عن الَوَطن الّدِ

ذ

Altın َهب الذَّ

ر
Cevap verdi. َرّد

Kısa mesajlar ساِئل النَّّصّية الرَّ

Roman ِرواية

ز
Kabir ziyareti ِزيارة الُقبور

س
El yapımı halı َسّجاد َيَدوّي

Deniz kıyısı, sahil ساِحل الَبْحر

Ispanak باِنِـخ السَّ
Yol َسبيل

Çalışacak, 
çalışacaksın.

َسَتْعَمل

Düştü, yıkıldı َسَقَط

Kar yağdı. َسَقط الثَّْلج

Bıçak ين ِسّكِ

Diziler, zincirler َسالِسل
Sepetçilik اللة الّسِ

Olumsuzluklar َسْلِبّيات

Selçuklu / Selçuklular َسْلجوِقي )ج( َسالِجقة

Davranış ُلوك السُّ

Şarkılar dinlemek َسماع اأَلغاِني

Balık َسَمك
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Şişman َسمين

Geçen sene نة الماضية السَّ
Kutlayacağız. َسَنْحَتِفل

Soru yönelteceğiz َسَنطَرُح

Yönetti, komuta etti. َسْيَطَر
Kılıçlar ُسيوف

ش
Genç شاب

ص
Kaynaklanan, çıkan صاِدرة

Ayakkabı boyacılığı َصْبغ األْحِذية

Zorluklar ُصعوبات

Bayram namazı َصالة العيد

El yapımı halı 
yapmak

ِصناعة َسّجاد الَيَدِوّية

ض

Terör karşıtı ِضّد اإِلْرهاب

Işık َضْوء

ط
Yazıcı طاِبعة

Hava durumu َطْقس

ع
İnternet yoluyla َعْبر اإلْنَتْرَنت

Osmanlılar ُعْثماِنّيون

Düşman / düşmanlar َعُدّو )ج( َأْعداء

Sayısız, birçok َعديد

İzzet, şeref, onur ِعّزة

Yatsı namazı ِعشاء

Affedersin! !عفًوا

Engeller, zorluklar َعَقبات

Sosyal ilişkiler العالقات الْجِتماعّية

Dönem َعْهد

Kurban Bayramı عيد اأَلْضحى

Ramazan Bayramı عيد الِفْطر

غ

Deneme odası ُغْرفة الِقياس

Değiştirdi. غيَّر

ف
Çömlekçilik فّخار
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Fetihler ُفتوحات

Kurak mevsimler الُفصول القاِحلة

Gümüş ِفّضة

Börek َفطير

Sadece َفَقْط

Ana fikir ئيِسّية الِفْكرة الرَّ

Biber الُفْلُفل

Videolar الِفيْدُيوهات

Facebook  َفْيْسُبوك

Film ِفيْلم

ق
Komutan قاِئد

Şapka ُقبََّعة

Korsanlık َقْرَصنة

Asır, yüzyıl
Asırlar, yüzyıllar

َقْرن /ُقرون

Erkekler bölümü َجال ِقْسُم الِرّ

Kesmek َقّص

Hikâye ِقّصة
Geçirmek, vakit 
geçirmek, yok etmek. َقَضى على

Kadayıf dolması َقطاِئف َمْحشي

Parça ِقْطَعة

Gömlek الَقِميص
Diriliş Ertuğrul ِقيامة أْرُطْغُرل

ك
Adana kebap َكباب َأَضنة

Kâğıt kebabı َكباب َوَرق

Kiraz الَكَرز

Bayramınız mübarek 
olsun

ُكّل عام وأنتم ِبَخْير

Ne kadar? َكم الَمْطلوب؟

Dizüstü bilgisayar الُكْمبيِتر الَمْحمولة

Künefe ُكنافة

Nasıl yardımcı 
olabilirim?

َكْيف ُأساِعُدك؟

ل
Görünmez. ل ُترى

Kırmızı et الَلْحم اأَلْحَمر

Lahmacun َلْحم الَعجين

Müsaadenizle, bir 
zahmet! َلْو َسَمْحت!
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Tablolar اللَّْوحات

Klavye َلْوحة الَمفاتيح

م
Yiyecekler َمْأكولت

Tuzlu ماِلح

Mantı ماْنتي

Maus الماوس

Binalar َمباني

Tebrikler! َمْبروك! 

Yönelik ُمتَِّجه

Azimli, sebat eden ُمثابر

İslam Toplumu المْجَتَمع اإلْسالمي

Elbise mağazası َمَحل الَمالِبس

Uyarlayıcılar,  
dönüştürücüler

لت ُمَحِوّ

Dolandırıcılık riskleri َمخاِطر اإلْحِتيال

El yazmaları َمْخطوطات

Yıl boyu َمدار العاّم

Bloglar ُمَدّونات

Notlar رات ُمذّكِ

Acı ُمّر

...e geçti, uğradı. َمّر بـ...

Kişi َمْرء

Yüksek ُمْرَتِفعة
Avantajlar, 
ayrıcalıklar 

َمزايا

İmkânsız ُمْسَتحيل
Kullanıcılar الُمْسَتْخَدمين

Dizi ُمَسْلَسلة
Hayat hikayesi 
(Yolculuğu) َمِسيَرِة حَياِته

Parmakla gösterilen ُمشاًرا ِإَلْيه ِبالَبنان

Sorunlar َمشاِكل

Çıkar, fayda, yarar َمْصَلحة 

Zorlanıyorlar,  Maruz 
kalıyorlar.

ُمْضَطّرون

Mutfak / mutfaklar َمْطَبخ )ج( َمطاَبخ

Tarihî Anıtlar َمعاِلم تاريِخّية

Ilıman ُمْعَتِدل

Kişisel prensipler ْخِصّية ُمْعَتَقدات الشَّ
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Malazgirt savaşı َمْعَركة َمالْذِكرد

Belirli ُمَعيَّن

Ölçü, beden َمقاس

Ölçüler الَمقاسات

Makaleler َمقالت

Kalemlik َمْقَلمة

Ahlaki değerler مكارِم اأَلْخالق

Görüntülü arama ُمكاَلمة َمْرِئّية

Kırtasiye َمْكَتبة

Kazanımlar ُمْكَتَسبات

Bileşenler ُمَكّونات

Belirgin, işaretli َمْلحوظ

Dosya ِمَلف

Toplumsal faaliyetler ُمماَرسات ِاْجِتماِعّية

Mükemmel ُمْمتاز

Yağmurlu ُمْمِطر

İyi özellikler الُمَمّيِزات الحَسنة

Lütfen! ِمْن َفْضِلك!

İklim َمناخ

Karasal iklim َمناخ قاّري

Hatırlatmalar ُمَنِبّهات

Yaygın ُمْنَتِشر

Heykeller َمْنحوتات

Kuruluşundan bu 
yana

ُمْنذ َنْشَأِته

Bölge / bölgeler ِمْنِطقة )ج( َمناِطق

Her ne ise َمْهما

Eski meslekler الِمَهن الَقديمة

Unutulan meslekler الِمَهن الَمْنِسّية

Demircilik  mesleği ِمْهنة الِحدادة

Sepetçilik mesleği اّللة ِمْهنة السَّ
El yapımı 
ayakkabıcılık mesleği

ْرماية ِمْهنة الصَّ

Bakırcılık mesleği ِمْهنة النُّحاس

Arzuhâlci ِمْهَنة َعْرض حاٍل
Ne pahasına olursa 
olsun َمْهما كان الثََّمن

Keskin (kesici) 
malzemeler 

الَمواد الحاّدة

Ham maddeler الَمواد الخام

İyi vatandaş الُمواِطن الّصاِلح

Örnek vatandaş الُمواِطن الِمثالي

Sosyal medya siteleri َمواِقع التَّواُصل 
الْجِتماِعي
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Siyasi konular َمْوضوعات ِسياِسّية

Site َمْوِقع

Megabayt ميجابايت

Microsoft َمْيْكُروُسوْفت

ن
Tebrikleşme,  
bayramlaşma

َنتباَدل التَّهاني

Başardı. َنَجَح

Yağmur yağdı. َنَزل الَمَطر

Kullanırız.  َنْسَتْعِمل

Kopyalama َنْسخ

Gözlük اَرة َنظَّ

Taşıdı, aktardı َنَقَل

Çeşit / çeşitler,
Tür / türler َنْوع )ج( َأْنواع

هـ

İşte! !َها ُهو

Yağış ُهطول

Cep telefonları الَهواِتف الَمْحمولة

و
Karşılaştı, yüzleşti. واَجه

Yirmi geçiyor. والثُُّلث

Çeyrek geçiyor. ْبع والرُّ

Sosyal medya araçları َوساِئل اإلْعالم 
الْجِتماِعي

Titreşim modu َوْضع اإلْهِتزاز

Kuruntu َوْهم

ي
İletişim kuruyor. َيَتواَصل

Oluyor. َيْحُدث
-e bilirler (kadınlar) َيْسَتِطْعن
…i, …yi hissediyor. َيْشُعر بـ...

Yapıyor, inşa ediyor. َيْصَنع
Boşa gidiyor, yok 
oluyor. 

َيضيع
sıkıntı çekiyor ُيعاني
…’e dayanmaktadır. َيْعَتِمد على...
Güç yetirebiliyorlar. َيْقِدرون
Mesleğini icra ediyor. َيْمَتِهن
Yapabilirsin,  
mümkün 

ُيْمِكُنك.

Önemsiyorlar. َيْهَتّمون.

Etkiliyor. .ُيَؤّثِر
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