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RUKUN NEGARA 
Bahawasanya Negara Kita Malaysia

mendukung cita-cita hendak;

Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan 
seluruh masyarakatnya;

Memelihara satu cara hidup demokrasi;

Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara 
akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;

Menjamin satu cara yang liberal terhadap 
tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak;

Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan 
sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia,
berikrar akan menumpukan

seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut 
berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

(Sumber: Jabatan Penerangan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia)

Skim Pinjaman Buku Teks

Sekolah 

Tahun Tingkatan Nama Penerima
Tarikh 
Terima

Nombor Perolehan: 

Tarikh Penerimaan: 

BUKU INI TIDAK BOLEH DIJUAL

Dengan ini  SAYA BERJANJI  akan menjaga buku ini 
dengan baik dan bertanggungjawab atas kehilangannya 

serta mengembalikannya kepada pihak sekolah pada 
tarikh yang ditetapkan.
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تأليف:
شمس حلمي بن عبد الله

وان أمي ثريا بنت وان إسماعيل
نور ايماني بنت محمد نور
صالح الدين بن محمد نور

محمد مسلم بن عبد الله
محمد حلمي بن مرجونيد
محمد شذرين بن عبد الله

محمد لطفي بن عثمان
ناش شفيقة بنت شعيب

تحرير:

تصميم:

EMPAYAR INTELEK ENTERPRISE
2020
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التقدير
باپق  كرجاسام  مليبتكن  اين  تيک س  بوكو  ڤنربيتن 
ڤيهق. سكالوڠ ڤڠهرڬاءن دان تريما كاسيه دتوجوكن 

كڤد سموا ڤيهق يڠ ترليبت:

موک سورت�  ڤروف  ڤنمبهباءيقن  جاوتنكواس 
بهاڬين سومبر دان تكنولوجي ڤنديديقن، كمنترين 

ڤنديديقن مليسيا.

جاوتنكواس ڤپيمقن نسخه سديا كاميرا� بهاڬين 
كمنترين  ڤنديديقن�  تكنولوجي  دان  سومبر 

ڤنديديقن مليسيا.

ڤڬاواي بهاڬين سومبر دان تكنولوجي  ڤنديديقن� 
كمنترين ڤنديديقن مليسيا.

سموا ڤيهق  يڠ  ترليبت سچارا لڠسوڠ اتاو تيدق 
لڠسوڠ دالم منجاياكن بوكو اين.

اونيۏرسيتي ڤنديديقن سلطان ادريس.

اونيۏرسيتي ماليا.

اونيۏرسيتي إسالم انتارابڠسا مليسيا.

        اينستيتوت ڤنديديقن ڬورو كمڤوس ڤنديديقن  
  إسالم.

سكوله منڠه كبڠساءن اڬام سلطان محمد.

       سكوله منڠه كبڠساءن اڬام ڤوتراجاي.

    نومبور سيري بوكو: 

KPM2020 ISBN 978-967-0534-62-6

چيتقن ڤرتام 2020

© كمنترين ڤنديديقن مليسيا

حق چيڤتا ترڤليهارا. مان٢ باهن دالم بوكو اين تيدق دبنركن 
دتربيتكن سموال� دسيمڤن دالم چارا يڠ بوليه دڤرڬوناكن 
چارا�  اتاو  بنتوق  سبارڠ  دالم  دڤيندهكن  اتاوڤون  الڬي� 
سموال  ڤڠڬمبرن  ميكانيک�  ايليكترونيک�  دڠن  باءيق 
ماهوڤون دڠن چارا ڤراقمن تنڤا كبنرن ترلبيه دهولو درڤد 
مليسيا.  ڤنديديقن  كمنترين  مليسيا�  ڤالجرن  ڤڠاره  كتوا 
ڤرونديڠن ترتعلوق كڤد ڤركيراءن رويلتي اتاو هونوراريوم.

دتربيتكن اونتوق كمنترين ڤنديديقن مليسيا اوليه:

ايمڤاير انتليك اينترڤرايس
نمبور 17-�2 جالن �93/4

لوروڠ لومبوڠ� تامن ميهرجا�
55200 � كواال لمڤور.

ڤنچيتق:

 ڤرچيتقن حاج جنتن سنديرين برحد�
 نمبور �12 جالن 118/4سي�

 ديسا تون رزاق� �56000 چراس�
كواال لومڤور.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

0092
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َمُة الُمَقدِّ

الحمد لله الذي بيده كل الخير وبه تتم كل الصالحات. سبحانه ال إله إال هو، نحمده كثيرا، ونشكر فضله 
في كل وقت وحين، ونشهد أن خاتم الرسل سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات وأكبر التسليم، أما بعد.

نقدم لكم هذا الكتاب الذي بين أيدينا، كتاب اللغة العربية للصف الخامس الثانوي، والذي جاء وفق    
المعايير الوزارية لعام 2018م مواكبا تطورات القرن الحادي والعشرين. يحتوي هذا الكتاب على خمس 
واالجتماعي  الشخصي  المجال  وهي:  الحياة  مجاالت  من  مجاال  تمثل  الوحدة  وهذه  دراسية،  وحدات 
والتعليمي والمهني. وكذلك، يعالج الكتاب وحدات اللغة حسب مكونات الجملة فتبدأ الوحدة بالكلمات 

فالتراكيب فالجملة وأخيرا النصوص. 

يركز هذا الكتاب على المهارات اللغوية األربعة في تعليم اللغة العربية وهي مهارة االستماع والكالم،   
ومهارة القراءة ومهارة الكتابة. يدرس الطلبة هذه المهارات من خالل شتى األنشطة وتترجم في المعايير 

.DSKP التعليمية المختلفة كما في

يهدف تعليم اللغة العربية من خالل هذا الكتاب إلى تقوية مهارات اللغة العربية للطلبة كي يقدروا أن    
يتعاملوا مع ناطقي اللغة العربية ويستطيعوا أن يحصلوا على المعلومات في العربية بسرعة وسهولة. ومن 

خالل تعلم هذا الكتاب وتعليمه، يستطيع الطلبة أن:

مختلفة  مواضيع  في  والنصوص  والجمل  والتراكيب  للكلمات  الفهم  ويظهروا  يستمعوا   ١
وأن يستجيبوا استجابة صحيحة فصيحة.    

يتكلموا في مواقف متنوعة من خالل استخدام الكلمات والتراكيب والجمل والنصوص بكالم    ٢
فصيح سليم.    

يطبقوا النظام اللغوي السليم في الكالم والقراءة والكتابة.  ٣

وأخيرا نرجو من الله تعالى أن يقوم هذا الكتاب بالمهمة التي جاء من أجلها، وأن يحقق األهداف   
المنوطة به. والله ولي التوفيق. والحمد لله رب العالمين.
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اإلِْرَشاَداُت

َنِة الَخاِمَسِة ِة لِلسَّ َغِة الَعَربِيَّ ِة اللُّ ِمْعَياُر الُمْحَتَوى لَِمادَّ

كتابة الكلمات  ٣.١
كتابة التراكيب  ٣.٢

كتابة الجمل  ٣.٣
كتابة النصوص  ٣.٤

قراءة الكلمات ٢.١
قراءة التراكيب  ٢.٢

قراءة الجمل  ٢.٣
قراءة النصوص  ٢.٤

االستماع إلى الكلمات   ١.١
االستماع إلى التراكيب  ١.٢

االستماع إلى الجمل  ١.٣
االستماع إلى النصوص  ١.٤

َمَهاَرُة ااِلْستَِماِع َوالَكاَلِم

َمَهاَرُة الِكَتاَبِة

َمَهاَرُة الِقَراَءِة 

ْرُف النَّْحُو َوالصَّ

1

2

3

4

َغِويُّ النََّشاُط اللُّ

5

ُم ِفي الَقْرِن  ٢١ َعلُّ التَّ ِريَعِة ْفِكيِر الُعْلَياَرْمُز ااِلْستَِجاَبِة السَّ َمَهاَرُة التَّ مِ َعلُّ ِمْعَياُر التَّ
َمَهاَرُة الِكَتاَبِة  َمَهاَرُة ااِلْستَِماِع َوالَكاَلِم 

ْدِريَباُت َمَهاَرُة الِقَراَءِة  التَّ

ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ 1.1.1, 1.1.2, ٢١
ُم فِي الَقْرِن التََّعلُّ
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٤٣-٨٤ ا )شخصي( الوحدة الثانية: ُكْن اِْبًنا َبارًّ

٤٦ التركيب الصرفي     اسم الفاعل: مفتعل، متفّعل، متفاعل

الكلمات
٤٧ مهارة االستماع والكالم
٤٨ مهارة القراءة
٤٩ مهارة الكتابة

٥٠-٥١ النشاط اللغوي

42-1 الوحدة األولى: َيْوُم التَّْسِجيِل الَجاِمِعيِّ )تعليمي(

٤ التركيب الصرفي      تصريف األفعال: افتعل، تفاعل، تفّعل

الكلمات
٥ مهارة االستماع والكالم
٦ مهارة القراءة
٧ مهارة الكتابة

٨-٩ النشاط اللغوي

١٢ التركيب النحوي

التراكيب
١٣ مهارة االستماع والكالم

١٤-١٥ مهارة القراءة
١٦-١٧ مهارة الكتابة
١٨-١٩ النشاط اللغوي

٢٢ التركيب النحوي

الجمل
٢٣ مهارة االستماع والكالم

٢٤-٢٥ مهارة القراءة
٢٦-٢٧ مهارة الكتابة
٢٨-٢٩ النشاط اللغوي

٣٠-٣٢

النصوص

٣٣-٣٤ مهارة االستماع والكالم
٣٥-٣٦ مهارة القراءة
٣٧-٣٨ مهارة الكتابة

٣٩ الصرفية والنحوية التدريبات 
٤٠-٤٢ النشاط اللغوي

التراكيب اإلضافية: اسم ظاهر مثنى مذكر/مؤنث + اسم ظاهر مفرد 	
الظرف: حين 	

النص: يوم التسجيل في الجامعة 	

كي/ لِـ          األعداد: ألفاظ العقود )٢٠-٩٠( 	

الحوار: أسبوع التعارف والتوجيه 	

ْفِصيِليُّ لِْلَوْحَداِت  الِفْهِرُس التَّ
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٨٥ - ١٢٦ الوحدة الثالثة: الُمَحاَفَظُة َعَلى الِعْرِض )شخصي(

٨٨ اسم المفعول: مفّعل، مستفعل 	 التركيب الصرفي

الكلمات
٨٩ مهارة االستماع والكالم
٩٠ مهارة القراءة
٩١ مهارة الكتابة

٩٢-٩٣ النشاط اللغوي

٩٦
التراكيب اإلضافية: اسم ظاهر جمع مذكر/ مؤنث + اسم  	

     ظاهر مفرد
الظرف: حيث 	

التركيب النحوي

٩٧التراكيب مهارة االستماع والكالم

٩٨-٩٩ مهارة القراءة
١٠٠-١٠١ مهارة الكتابة
١٠٢-١٠٣ النشاط اللغوي

٥٤ التركيب النحوي

التراكيب
٥٥ مهارة االستماع والكالم

٥٦-٥٧ مهارة القراءة
٥٨-٥٩ مهارة الكتابة
٦٠-٦١ النشاط اللغوي

٦٤ التركيب النحوي

الجمل
٦٥ مهارة االستماع والكالم

٦٦-٦٧ مهارة القراءة
٦٨-٦٩ مهارة الكتابة
٧٠-٧١ النشاط اللغوي

٧٢-٧٤

النصوص

٧٥-٧٦ مهارة االستماع والكالم

٧٧-٧٨ مهارة القراءة

٧٩-٨٠ مهارة الكتابة

٨١ الصرفية والنحوية التدريبات 
٨٢-٨٤ النشاط اللغوي

التراكيب اإلضافية: اسم ظاهر مثنى مذكر/ مؤنث + ضمير متصل 	
الظرف: حينما 	

األعداد المعطوفة 	صار/لكن  	

الخطابة: بر الوالدين 	
القصة الشعبية: سي تڠڬڠ ابن عاق 	

الحوار: كيف تعامل والديك 	
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1٦٨-12٧ ْق ِفي اإِلْنَتْرنِت )مهني( ا َنَتَسوَّ الوحدة الرابعة: َهيَّ

١٣٠ اسم اآللة: مفعل، فّعالة 	 التركيب الصرفي

الكلمات
١٣١ مهارة االستماع والكالم
١٣٢ مهارة القراءة
١٣٣ مهارة الكتابة

١٣٤-١٣٥ النشاط اللغوي

١٣٨
التراكيب اإلضافية: اسم ظاهر جمع تكسير + اسم ظاهر مفرد/  	  

       اسم ظاهر جمع مذكر + ضمير متصل
الظرف: لدى 	  

التركيب النحوي

١٣٩التراكيب مهارة االستماع والكالم
١٤٠-١٤١ مهارة القراءة
١٤٢-١٤٣ مهارة الكتابة
١٤٤-١٤٥ النشاط اللغوي

١٤٨ البدل المطابق 	 التركيب النحوي

الجمل
١٤٩ مهارة االستماع والكالم

١٥٠-١٥١ مهارة القراءة
١٥٢-١٥٣ مهارة الكتابة
١٥٥-1٥٤ النشاط اللغوي

األعداد: المئات المعطوفة 	

١٠٦ ال النافية للجنس       	 التركيب النحوي

الجمل
١٠٧ مهارة االستماع والكالم

١٠٨-١٠٩ مهارة القراءة
١١٠-١١١ مهارة الكتابة
١١٢-١١٣ النشاط اللغوي

١١٤-١١٦
الخطابة:  أهمية معالي األخالق لدى الطلبة 	
الحوار: برنامج الشباب المتميزين 	

النصوص

١١٧-١١٨ مهارة االستماع والكالم

١١٩-١٢٠ مهارة القراءة

١٢١-١٢٢ مهارة الكتابة

١٢٣ الصرفية والنحوية التدريبات 
١٢٤-١٢٦ النشاط اللغوي

األعداد: المئات )١٠٠-٩٠٠( 	
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1٧٠-1٦٩ ِعيِّ )اجتماعي( الوحدة الخامسة: َمْشُروُع الَعَمِل التََّطوُّ

١٧٢ التركيب الصرفي

الكلمات
١٧٣ مهارة االستماع والكالم

١٧٤ مهارة القراءة
١٧٥ مهارة الكتابة

١٧٦-١٧٧ النشاط اللغوي

١٨٠ التركيب النحوي

التراكيب
١٨١ مهارة االستماع والكالم

١٨٢-١٨٣ مهارة القراءة
١٨٤-١٨٥ مهارة الكتابة
١٨٦-١٨٧ النشاط اللغوي

١٩٠ التركيب النحوي

الجمل
١٩١ مهارة االستماع والكالم

١٩٢-١٩٣ مهارة القراءة
١٩٤-١٩٥ مهارة الكتابة
١٩٦-١٩٧ النشاط اللغوي

١٩٨-٢٠٠

النصوص

٢٠١-٢٠٢ مهارة االستماع والكالم

٢٠٣-٢٠٤ مهارة القراءة
٢٠٥-٢٠٦ مهارة الكتابة

٢٠٧ الصرفية والنحوية التدريبات 
٢٠٨-٢١٠ النشاط اللغوي

المصدر: إفعال، مفاعلة، افتعال، تفّعل، تفاعل، استفعال 	

التراكيب اإلضافية:اسم ظاهر جمع مؤنث/ تكسير + ضمير متصل 	
الظرف: دون 	

النص: موجة فيروس كورونا ودور المنظمة التطوعية غير الحكومية في مواجهتها  	
 الحوار: االتصال الطارئ ٩٩٩ 	

األعداد: اآلالف )١٠٠٠ - ٩٠٠٠( 	الحال 	

١٥٨-١٥٦ النص: التجارة اإللكترونية إيجابياتها وسلبياتها  	

النصوص

١٥٩-١٦٠ مهارة االستماع والكالم

١٦١-١٦٢ مهارة القراءة

١٦٣-١٦٤ مهارة الكتابة
١٦٥ الصرفية والنحوية التدريبات 

١٦٦-١٦٧ النشاط اللغوي

الحوار: االتصال بخدمة العمالء 	



ِة الُخْطَوُة اأُلوَلى ِفي الَحَياِة  الَجاِمِعيَّ

َيْوُم التَّْسِجيِل الَجاِمِعيَِّيْوُم التَّْسِجيِل الَجاِمِعيِّ

١



َلَبُة ِفي ِقْسِم  ُل الطَّ ُيَسجِّ
الَقُبوِل َوالتَّْسِجيِل.

الَكِلَماُتالَكِلَماُت

ُم  ُل َيَتَسلَّ الُمَسجِّ
َهاَداِت. الَوَثائَِق َوالشَّ

َوَر  َلَبُة الصُّ ُيْرِفُق الطَّ
َة. يَّ بِّ َهاَداِت الطِّ َوالشَّ

َلَبُة  ُيَواِصُل الطَّ
ْبُلوِم  ِدَراَسَتُهْم ِفي الدِّ

َوالَبَكاُلوِرُيوِس.
ُيْعِطي الُمَحاِضُر  

ااِلْستَِماَراِت َوالنََّشَراِت. 

وَن  ُفوَن َيْسَتِعدُّ الُمَوظَّ
َلَبِة الُجُدِد. اِلْستِْقَباِل الطَّ
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ُتِعدُّ اأُلمُّ 
ااِلْحتَِياَجاِت اِلْبنَِها 

ِفي الَجاِمَعِة.

َيْدَفُع اآل َباُء 
ُسوَم  َهاُت الرُّ َواأُلمَّ

َة. َراِسيَّ الدِّ

َلَبُة َيْسَتْفِسُروَن  الطَّ
َف َعْن الِمْنَحِة  الُمَوظَّ

ِة. َراِسيَّ الدِّ

َدلِيُل اأَلْلَواِن
الِفْعُلااِلْسُم

ْعِليَماِت  َلَبُة بِالتَّ َيْهَتمُّ الطَّ
الُموَجَزِة.

َلَبُة  َيْشَتِرُكوَن  الطَّ
َعاُرِف  ِفي ُأْسُبوِع التَّ

َوالتَّوِجيِه.    

33
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َلَبُة َوالُمَحاِضُروَن  َيَتَعاَرُف الطَّ
اتِِهْم. يَّ ِفي ُكلِّ



45 4

ِة ِفي الَجاِمَعِة. َغِة الَعَربِيَّ ٌد بِِقْسِم اللُّ ١      اِْلَتَحَق   : اِْلَتَحَق ُمَحمَّ
ْوِجيِه. َعاُرِف َوالتَّ َلَبُة الُجُدُد  ِفي ُأْسُبوِع التَّ 2      َيَتَعاَرُف: َيَتَعاَرُف الطَّ

ْم َهِذِه النََّشَراِت! ْم    : َيا َطالُِب، َتَسلَّ 3      َتَسلَّ

اأَلْمثَِلُة:

َتْصِريُف اأَل ْفَعاِل

َماٍض َتَفاَعَل  َتَعاَرَف

ُمَضاِرٌع َيَتَفاَعُل  َيَتَعاَرُف

َتَفاَعْل  َتَعاَرْف َأْمٌر

َماٍض اِْفَتَعَل  اِْلَتَحَق

ُمَضاِرٌع َيْلَتِحُقُ َيْفَتِعُلُ

اِْفَتِعْل  اِْلَتِحْقْ َأْمٌر

َماٍض َم َل  َتَسلَّ َتَفعَّ

ُمَضاِرٌع ُم ُل  َيَتَسلَّ َيَتَفعَّ

ْم َأْمٌر ْل  َتَسلَّ َتَفعَّ
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455 ِم َعلُّ ِمِمْعَياُر التَّ َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ َأْنِطُق اأَلْسَماَء ِفيَها. أ 

َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ َأْنِطُق اأَلْفَعاَل ِفيَها.  ب 

ُد اأَلْسَماَء َواأَلْفَعاَل ِفيَها. َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ ُأَحدِّ ج 

َأْسَتِمُع إَلى الَكِلَماِت ُثمَّ ُأِشيُر إَِلى َرْقٍم َصِحيٍح.  ه 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4

َأْسَتِمُع إَِلى اأَلْفَعاِل ِفي الُجَمِل ُثمَّ َأْنِطُقَها ِمْن َماٍض َوُمَضاِرٍع َوَأْمٍر. د 

ِة اآلَداِب.الِمَثاُل  يَّ الُِب الَجاِمِعيُّ بُِكلِّ اِْلَتَحَق الطَّ

الِمَثاُل 

الِمَثاُل 

الِفْعُل: اِْلَتَحَق - َيْلَتِحُق - اِْلَتِحْق

الِفْعُل: ُتِعدُّ

ااِلْسُم: ااِلْحتَِياَجاُت، الَجاِمَعُة...

23
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ُتِعدُّ اأُلمُّ ااِلْحتَِياَجاِت اِلْبنَِها ِفي الَجاِمَعِة. 

 ُتِعدُّ اأُلمُّ ااِلْحتَِياَجاِت اِلْبنَِها ِفي الَجاِمَعِة.                 
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67 ِم6 َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

َأْقَرُأ الُجَمَل ُثمَّ ُأَعيُِّن اأَلْسَماَء ِفيَها.     أ 

َلَبُة ااِلْستَِماَراِت ِعْنَد التَّْسِجيِل. ١  َيْمَلُ الطَّ
الُِب ُشُروَط ااِلْلتَِحاِق. َيْسَتْوِفي الطَّ  2

َهاَداِت. ُل الوثائق َوالشَّ ُم الُمَسجِّ َيَتَسلَّ  ١

ِة. َراِسيَّ الُِب يستفسر الُمَحاِضَر َعْن الِمْنَحِة الدِّ الطَّ  2

َة ِعْنَد التَّْسِجيِل.    يَّ بِّ َوَر والشهادة الطِّ الَِبُة الصُّ ُتْرِفُق الطَّ  3

ْعِليَماِت الُموَجَزَة. ْعَبِة التَّ يقدم َرئِيُس الشُّ  4

ْوِجيِه.  َعاُرِف َوالتَّ َلَبُة الُجُدُد يشتركون ِفي ُأْسُبوِع التَّ الطَّ  5

ِميِل لِْلَكِلَماِت الَحْمَراِء ِفي الُجَمِل. ُم ِقَراَءَة الزَّ ُأَقيِّ د 

ابَِقَة ُثمَّ ُأَعيُِّن اأَلْفَعاَل َماِضًيا َوُمَضاِرًعا َوَأْمًرا. َأْقَرُأ الُجَمَل السَّ ب 

َأْقَرُأ الُجَمَل ُثمَّ آتِي بُمَراِدِف الَكِلَماِت الَحْمَراِء. ج 

َكِن. الَِبُة ُتِعدُّ ااِلْحتَِياَجاِت ِفي السَّ الطَّ  3

ْبُلوِم. َلَبُة ِدَراَسَتُهْم ِفي الدِّ ُل الطَّ ُيَسجِّ  4

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.5

ْقيِيِم اِْستَِماَرُة التَّ

امسح

يَّاِت! ُب، َتَعاَرُفوا َبْيَنُكْم ِفي الُكلِّ ١  َيا ُطلَّ

َيا َطالَِبُة، اِْخَتاِري الَمَوادَّ ِفي َهَذا الَفْصِل!  2
ُسوِم. ُم اآلَباُء إَِلى َأَماِم الَقاَعِة لَِدْفِع الرُّ َيَتَقدَّ  3

َوَر ِمْن الُمْشَتِرِكيَن. ُموا الصُّ ُفوَن َتَسلَّ الُمَوظَّ  4
ْعِليَماِت َأْمِس. َطالُِب الَجاِمَعِة اِْسَتَمَع إَِلى التَّ  5
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677 ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

َأْمَلُ الَفَراَغاِت بِااِلْسِم الُمَناِسِب. ج 

َأْكُتُب ِمَثااًل لُِكلِّ َوْزٍن ِمْن اأَلْوَزاِن اآلتَِيِة ُثمَّ َأَضُعُه ِفي ُجْمَلٍة ُمِفيَدٍة.  ب 

الُجْمَلُة الِمَثاُل الَوْزُن

اِْفَتَعَل

َلِن َيَتَفعَّ

َتَفاَعْل

اِْفَتِعُلوا

3.1.1, 3.1.2, 3.1.4, 3.1.5

ُد  اأَلْسَماَء َواأَلْفَعاَل ِفي الِفْقَرِة اآلتَِيِة.  ُأَحدِّ أ 

َكِن إَِلى  ْوِجيِه. َوَأْرَشَدُهْم ُمْشِرُف السَّ َعاُرِف َوالتَّ َلَبُة الُجُدُد ِفي ُأْسُبوِع التَّ اِْشَتَرَك الطَّ

َبْيَنُهْم. َوَكَذلَِك َنَصَحُهْم  َعاُوِن ِفيَما  َكِن بِااِلْحتَِراِم َوالتََّساُمِح َوالتَّ َأْن َيْسُكُنوا ِفي السَّ

َراَسِة، َفَقاَل: اِْجَتِهُدوا ِفي ِدَراَستُِكْم َواْحَتِرُموا َمْن َحْوَلُكْم. بَِأالَّ َيَتَكاَسُلوا ِفي الدِّ

 . َعَة َلُهنَّ الَِباُت   الُمَوزَّ َتْمَلُ الطَّ  ١

َلَبِة. َهاَداِت ِمْن الطَّ ُم  الَوَثائَِق َوالشَّ َيَتَسلَّ  2

َة ِفي بَِداَيِة الَفْصِل. َراِسيَّ ُل  الَمَوادَّ الدِّ ُيَسجِّ  3

ْنُدوِق. َة إَِلى َأِميِن الصُّ َراِسيَّ َيْدَفُع اآلَباُء    الدِّ  4

 . الَِباِن الَجِديَداِن ِدَراَسَتُهَما ِفي َبْرَناَمِج  ُيَواِصُل الطَّ  5

7
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ُس  َمْن الَِّذي ُيَدرِّ

فِي الَجامَِعةِ؟

١

ِم2.1.3 ,2.1.1 ,1.1.4 ,1.1.1 َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

الُخُطَواُت:

١2

البَِطاَقاُت الِمْرَوِحيَُّة

َلَبَة إَِلى َمْجُموَعاٍت. لُِكلِّ َمْجُموَعٍة َأْرَبَعُة َطَلَبٍة، َولُِكلِّ َطالٍِب َدْوٌر   ُم الطَّ ُم الُمَعلِّ ُيَقسِّ  ١

. َخاصٌّ  

ِة. ُل البَِطاَقاِت َعَلی َشْكِل الِمْرَوَحِة الَيَدِويَّ الُِب اأَلوَّ 2  ُيَرتُِّب الطَّ

تِي َتْخَتبُِر الُمْفَرَداِت   انِي بَِطاَقًة َواِحَدًة ِمْن البَِطاَقاِت َوَيْقَرُأ اأَلْسئَِلَة  الَّ الُِب الثَّ َيْخَتاُر الطَّ  3

الَمْدُروَسَة.  

ابُِع اإِلَجاَبَة.  الُِب الرَّ ُم الطَّ اِلُث إَِلى اأَلْسئَِلِة َوُيِجيُب َعْنَها، ُثمَّ ُيَقيِّ الُِب الثَّ 4  َيْسَتِمُع الطَّ

َلَبُة َأْدَواَرُهْم. 5  َيَتَباَدُل الطَّ

ُق َعَلْيِه. ُم النََّشاَط َوُيَعلِّ ُم الُمَعلِّ 6  ُيَقيِّ

3

89
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ِّ َّْسِجيِل الَجاِمِعي َيْوُم الت

ُمَراِدُف �َلَواِزُم�.  ١
َمْعَناَها اِْنِضَماٌم.   2

َة فِي  َراِسيَّ َة الدِّ الُِب ـــــ الَمادَّ الطَّ  3
بَِداَيِة الَفْصِل.  

الَِبُة ااِلْستَِماَرَة. 4  ـــــــ الطَّ
ُز�. 5  ُمَراِدُف �ُيَجهِّ

َعاُرِف َوالـ ـــــــ. 6  ُأْسُبوُع التَّ

ُأُفِقيٌّ

2 2

2.1.1, 2.1.3, 3.1.1, 3.1.5 ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

١١

١0

6

9 4 7 8 2

5

١

١2 3

6

الَكِلَماُت الُمَتَقاِطَعُة  

ِة ِفي الَجاِمَعِة.  َراَساِت اإِلْسَلِميَّ 7 ـــــ الدِّ

8  َكِلَمُة �َعَرَف� َعَلى َوْزِن �َتَفاَعَل�.

ُم ِفي الَجاِمَعِة. 9 الَِّذي ُيَعلِّ

١0 َجْمُع �َشَهاَدٌة�.

ِت. ِجلَّ ُف الُمْخَتصُّ بِِحْفِظ السِّ ١١ الُمَوظَّ
الَِبُة ـــــــ ُصَوٍر لِلتَّْسِجيِل. ١2  ُتِعدُّ الطَّ

َعُموِديٌّ

)5(

اإِلَجاَباُت

امسح
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َراِكيُب  َراِكيُب التَّ التَّ

ْعَبِة  َلَدى َرئيَِسْي الشُّ
ْوِزيِع. َشَراُت لِلتَّ النَّ

ُسوَم  ْنُدوِق الرُّ ُم َأِميَنَتا الصُّ َتَتَسلَّ
َة ِحيَن التَّسِجيِل. َراِسيَّ الدِّ

َتَتَعاَرُف َطالَِبَتا الَجاِمَعِة ِحيَن 
 . ُوُصولِِهَما إَِلى الَحَرِم الَجاِمِعيِّ

ِة  يَّ ُيْلِقي َعِميَدا الُكلِّ
ْعِليَماِت الُموَجَزَة  التَّ

َلَبِة الُجُدِد. إَِلى الطَّ
الِِب  ُيِعدُّ َأ َبَوا الطَّ

َدَة  ااِلْحتَِياَجاِت الُمَتَعدِّ
َراَسِة.  لِلدِّ

الُِب  ُم الطَّ ُيَقدِّ
اِْستَِماَرَتْي التَّسِجيِل 

َلِة. إَِلى الُمَسجِّ
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الَِبُة الُمْمَتاَزُة  الطَّ
بِّ  ِة الطِّ يَّ َتْلَتِحُق بُِكلِّ

ِفي الَجاِمَعِة.

الُِب الَفِقيُر َيْحُصُل َعَلى الطَّ
ِة ِمْن  َراِسيَّ الِمْنَحِة الدِّ

الَجاِمَعِة.

َلَبِة  َنائُِب َعِميِد ُشُؤوِن الطَّ
َلَبِة الُجُدِد. َيْهَتمُّ بِالطَّ

الُمَحاِضَرُة َتْبَحُث 
ِفي ِعْلِم الِكيِمَياِء.

َعَلى ُكلِّ َطالٍِب َأْن ُيَحاِفَظ 
َعَلى َنَظاَفِة الَحَرِم 

. الَجاِمِعيِّ

الَِباُت َيْرَغْبَن ِفي  الطَّ
َراَسِة إَِلى  ُمَواَصَلِة الدِّ

الَجاِمَعِة.

ْعبِيِريُّ الِفْعُل التَّ
الِفْعِل  ِمْن  ُن  َيَتَكوَّ الَِّذي  ُهَو  ْعبِيِريُّ  التَّ الِفْعُل 
َمْعًنى  ُيِفيُد  َوَأْحَياًنا  ْرِف.  الظَّ أَْو  الَجرِّ  َوَحْرِف 

، ِمْثُل: ا ُمَخالًِفا لَِمْعَناُه اأَلْصِليِّ َخاصًّ
َيْرَغُب ِفي = ُيِحبُّ  	
َيْرَغُب َعْن = َيْكَرُه 	

ْرُف الظَّ
ْرِكيُب  التَّ

اإِلَضاِفيُّ
الِفْعُل 
ْعبِيِريُّ التَّ َدلِيُل اأَلْلَواِن

11١١
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١2١3

اإِلْعَراُب:

ٌر ُمْفَرٌدُمَثنَّى ُمَذكَّ

اِْسٌم +

َفِر. َقَرَأ ُمَحاِضَرا الَجاِمَعِة الِكَتاَب ِحيَن السَّ      ١

َظْرٌفُمَضاٌف إَِلْيِهُمَضاٌف

ُمْفَرٌدُمَثنَّى ُمَؤنٌَّث

ِفْعٌل +

َرَأْيُت َرئِيَسَتْي الَفْصِل ِحيَن َتْدُخَلِن اإِلَداَرَة.      2

َظْرٌفُمَضاٌف إَِلْيِهُمَضاٌف

ٌر ُمْفَرٌدُمَثنَّى ُمَذكَّ

اِْسٌم +

ئِيُس بَِطالَِبْي الَجاِمَعِة ِحيَن ُمَواَجَهِة الُمْشِكَلِة. َيْهَتمُّ الرَّ      3

َظْرٌفُمَضاٌف إَِلْيِهُمَضاٌف

ْرِكيُب اإِلَضاِفيُّ  التَّ

ْرُف )ِحيَن(  الظَّ

الَجاِمَعِةَطالَِبْيالَفْصِلَرئِيَسَتْيالَجاِمَعِةُمَحاِضَراالَكِلَمُة

الَمْوقُع
َفاِعٌل 

)ُمَضاٌف(
ُمَضاٌف إَِلْيِه

َمْفُعوٌل بِِه 

)ُمَضاٌف(
ُمَضاٌف إَِلْيِهاِْسٌم َمْجُروٌرُمَضاٌف إَِلْيِه

َمْجُروٌرَمْجُروٌرَمْجُروٌرَمْنُصوٌبَمْجُروٌرَمْرُفوٌعالَحاَلُة 

الَكْسَرُةالَياُءالَكْسَرُةالَياُءالَكْسَرُةاأَللُِفالَعَلَمُة

١2١3

َلى
ألو

َدُة ا
َوْح

ال



١2١313 ِم َعلُّ ِمِمْعَياُر التَّ َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

َة ِفيَها. َراِكيَب اإِلَضاِفيَّ َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ َأْنِطُق التَّ أ 

ْرَف ِفيَها. َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ َأْنِطُق الظَّ ج 

َة ِفيَها.  ْعبِيِريَّ َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ َأْنِطُق اأَلْفَعاَل التَّ ب 

ِحيَحِة.  َوِر الصَّ َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ ُأِشيُر إَِلى الصُّ د 

الِمَثاُل 

الِمَثاُل 

الِمَثاُل 

َلَبِة الُجُدِد. َلَبِة َيْهَتمُّ بِالطَّ َعِميُد ُشُؤوِن الطَّ

       . َتَتَعاَرُف َطالَِبَتا الَجاِمَعِة ِحيَن ُوُصولِِهَما إَِلى الَحَرِم الَجاِمِعيِّ

ِل    الُِب اِْستَِماَرَتْي التَّْسِجيِل إَِلى الُمَسجِّ ُم الطَّ ُيَقدِّ

: َيْهَتمُّ بِـ  ْعبِيِريُّ الِفْعُل التَّ

ْرُف: ِحيَن الظَّ

: التَّرِكيُب اإِلَضاِفيُّ
 اِْستَِماَرَتْي التَّْسِجيِل 

1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4
١3
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١4١5 ِم14 َعلُّ ِمْعَياُر التَّ 2.2.2, 2.2.3

ُل َطالَِبا الَجاِمَعِة َيْوَم التَّْسِجيِل. ١  ُيَسجِّ

ُسوَم ِحيَن التَّْسِجيِل. الِِب الرُّ 2  َيْدَفُع َوالَِدا الطَّ

ْوِزيِع. َشَراُت لِلتَّ ْعَبِة النَّ 3  َلَدى َرئِيَسْي الشُّ

ِل. َوَر إَِلى الُمَسجِّ َة َوالصُّ يَّ بِّ َهاَداِت الطِّ الُِب اِْستَِماَرَتْي التَّْسِجيِل َوالشَّ ُم الطَّ 4  ُيَقدِّ

َعاُرِف  َوالتَّوِجيِه .  َلَبِة  الُجُدِد  ِحيَن ُأْسُبوِع  التَّ ْعِليَماِت  الُموَجَزَة  إَِلى الطَّ ِة  التَّ يَّ 5  ُيْلِقي َعِميَدا  الُكلِّ

َبَراُت.  ِة ِقَراَءًة َصِحيَحًة ِمْن َحْيُث النَّ َراِكيِب اإِلَضاِفيَّ ًزا َعَلى التَّ الَِيَة ُمَركِّ َأْقَرُأ الُجَمَل التَّ أ 

َوِر. ُق َبْيَنَها َوَبْيَن الصُّ ِة َوُأَوفِّ ْعبِيِريَّ ًزا َعَلى اأَلْفَعاِل التَّ الَِيَة ُمَركِّ َأْقَرُأ الُجَمَل التَّ ب 

الُِب الَفِقيُر  َيْحُصُل َعَلى الِمْنَحِة  الطَّ
ِة. َراِسيَّ الدِّ

الَِبُة الُمْمَتاَزُة َتْلَتِحُق بِالَجاِمَعِة. الطَّ

اُس الَجاِمَعِة ُيَحاِفُظوَن َعَلى َسَلَمِة  ُحرَّ
. الَحَرِم الَجاِمِعيِّ

الُمَحاِضَرُة َتْبَحُث ِفي ِعْلِم الِكيِمَياِء.

١4

َلى
ألو

َدُة ا
َوْح

ال



١4١515 ِم َعلُّ 2.2.4 ,2.2.3ِمْعَياُر التَّ

ِة الُمَناِسَبِة. ْعبِيِريَّ َأْمَلُ الَفَراَغاِت بِاأَلْفَعاِل التَّ ج 

الَِيِة. ِة الَحْمَراِء ِفي الُجَمِل التَّ ْعبِيِريَّ ِة َواأَلْفَعاِل التَّ َراِكيِب اإِلَضاِفيَّ ِميِل لِلتَّ ُم ِقَراَءَة الزَّ ُأَقيِّ ه 

الُِب  ِعْلِم النَّْفِس. الطَّ  ١  

ِة. َراِسيَّ الَِبَتاِن  الِمْنَحِة الدِّ الطَّ  2

َلَبِة الُجُدِد. َلَبِة  الطَّ َنائُِب َعِميِد ُشُؤوِن الطَّ  3

ِة َجامَعٍة َيْرَغُبوَن ِفيَها. َلَبُة الُمْمَتاُزوَن  َأ يَّ الطَّ  4

 . َعَلى ُكلِّ َطالٍِب َأْن  َنَظاَفِة الَحَرِم الَجاِمِعيِّ )ُيَحاِفَظ َعَلى / ُيَحاِفَظ بِـ(5 

)َيْلَتِحُقوَن َعْن / َيْلَتِحُقوَن بِـ(

)َيْهَتمُّ بِـ / َيْهَتمُّ َعْن(

)َتْحُصَلِن َعَلى / َتْحُصَلِن ِمْن(

)َيْبَحُث ِفي / َيْبَحُث َعْن(

ُل طالبا الجامعة َيْوَم التَّْسِجيِل. ُيَسجِّ  ١
الَِبُة استمارتي التسجيل. ُم الطَّ ُتَقدِّ  2

َلَبُة الُمْمَتاُزوَن يلتحقون بالَجاِمَعِة.  الطَّ  3
ُسوَم ِحيَن التَّْسِجيِل. َيْدَفُع والدا الطالب الرُّ   4

َعَلى ُكلِّ َطالٍِب َأْن يحافظ على َنَظاَفِة ُغْرَفتِِه.   5
َلَبِة الُجُدِد. نائب عميد شؤون الطلبة يهتم بالطَّ   6

ِة ِفيَها. ْعبِيِريَّ الَِيَة َوَأْشَرُح َمْعَنى اأَلْفَعاِل التَّ َأْقَرُأ الُجَمَل التَّ د 

الُِب َيْبَحُث َعْن َمْبَنى الَمْكَتـَبِة.   الطَّ  ١

الُمَحاِضُر َيْبَحُث ِفي الَقَضاَيا الُمَعاِصَرةِ.   2
ِة اآلَداِب. يَّ الُِب َيْلَتِحُق بُِكلِّ الطَّ  3

الُِب َيْهَتمُّ بِِدَراَستِِه ِفي الَجاِمَعِة. الطَّ  4

ْقيِيِم اِْستَِماَرُة التَّ

امسح
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١6١7 ِم16 َعلُّ ِمْعَياُر التَّ 3.2.2, 3.2.3

َة بِالَكِلَماِت الُمَناِسَبِة. َراِكيَب اإِلَضاِفيَّ أ   ُأْكِمُل التَّ

َأِميَنْيَوالَِدا بَِطاَقَتْيَوثِيَقَتْيَطالَِباَعِميَدا

َة ُثمَّ َأَضُعَها ِفي الُجَمِل الُمِفيَدِة. َراِكيَب اإِلَضاِفيَّ ُن التَّ ب    ُأَكوِّ

الُجْمَلُة ْرِكيُب اإِلَضاِفيُّ التَّ الَكِلَماُت

َغُة  الِكَتاَباِن + اللُّ

بُّ َتاِن + الطِّ يَّ الُكلِّ

البَِطاَقَتاِن + الَمْكَتَبُة

َماِن + الَمْدَرَسُة الُمَعلِّ

الُمَحاِضَراِن + الَجاِمَعُة

ُف  التَّْسِجيِل.  ُر الُمَوظَّ ُيَصوِّ  ١

َلَبِة الُجُدِد. ِة بِالطَّ يَّ ُب  الُكلِّ ُيَرحِّ  2
ُل  الَجاِمَعِة َيْوَم التَّْسِجيِل. ُيَسجِّ  3

الَِبِة اِْحتَِياَجاِت بِْنتِِهَما. ُيِعدُّ  الطَّ  4
الَِبْيِن.  الِِب إَِلى الطَّ َلُة  الطَّ ُم الُمَسجِّ ُتَقدِّ  5

بَّاِك.   ْنُدوِق ِفي الشُّ ُسوَم إَِلى  الصُّ َيْدَفُع اآلَباُء الرُّ  6

١6

َلى
ألو

َدُة ا
َوْح

ال



١6١717 ِم َعلُّ 3.2.3 ,3.2.4 ,3.2.5ِمْعَياُر التَّ

الَِيَة ِفي الُجَمِل الُمِفيَدِة. َة التَّ ْعبِيِريَّ َأَضُع اأَلْفَعاَل التَّ د 

الَِيِة ُثمَّ َأْكُتُبَها. َة ِفي الُجَمِل التَّ َة َواأَلْفَعاَل التَّعبِيِريَّ َراِكيَب اإِلَضاِفيَّ ُأَعيُِّن التَّ ج 

ُيَحاِفُظ َعَلىَيْهَتمُّ بِـَيْبَحُث َعْن 

َيْلَتِحُق بِـَيْحُصُل َعَلىَيْرَغُب َعْن

الَِيِة.  َباِت التَّ َة َحْسَب الُمَتَطلَّ َراِكيَب اإِلَضاِفيَّ َأْكُتُب التَّ ه  

ْرِكيُب التَّ الُمَضاُف إَِلْيِه الُمَضاُف

ٌر اِْسٌم َظاِهٌر ُمْفَرٌد ُمَذكَّ ٌر اِْسٌم َظاِهٌر ُمَثـنَّى ُمَذكَّ

اِْسٌم َظاِهٌر ُمْفَرٌد ُمَؤنٌَّث اِْسٌم َظاِهٌر ُمَثـنَّى ُمَؤنٌَّث

اِْسٌم َظاِهٌر ُمْفَرٌد ُمَؤنٌَّث ٌر اِْسٌم َظاِهٌر ُمَثـنَّى ُمَذكَّ

ٌر اِْسٌم َظاِهٌر ُمْفَرٌد ُمَذكَّ اِْسٌم َظاِهٌر ُمَثـنَّى ُمَؤنٌَّث

ٌر اِْسٌم َظاِهٌر ُمْفَرٌد ُمَذكَّ ٌر اِْسٌم َظاِهٌر ُمَثـنَّى ُمَذكَّ

ِة. َراِسيَّ الَِبُة َتْحُصُل َعَلى الِمْنَحِة الدِّ الطَّ  ١

ِل. ُم َطالَِبا الَجاِمَعِة ُصَوَرُهَما إَِلى الُمَسجِّ ُيَقدِّ  2

. َغِويِّ ُيِشيُر ُمَحاِضَرا الَجاِمَعِة إَِلى الُمْخَتَبِر اللُّ  3
. اُس الَجاِمَعِة ُيَحاِفُظوَن َعَلى َسَلَمِة الَحَرِم الَجاِمِعيِّ ُحرَّ  4

َعاُرِف َوالتَّوِجيِه. ْعِليَماِت ِفي ُأْسُبوِع التَّ ِة التَّ يَّ ُيْلِقي َعِميَدا الُكلِّ  5

١7

ِّ َّْسِجيِل الَجاِمِعي َيْوُم الت



َلى
ألو

َدُة ا
َوْح

ال
الُخُطَواُت:

َلَبَة إَِلى َمْجُموَعاٍت.   ُم الطَّ ُم الُمَعلِّ ُيَقسِّ  ١
ِة   َراِكيِب اإِلَضاِفيَّ ُن ُجَمًل ُمِفيَدًة ِمْن التَّ َة ُثمَّ ُتَكوِّ ْرِكيبِيَّ ُك الَمْجُموَعاُت الَعَجَلَة التَّ ُتَحرِّ  2

تِي َتْحُصُل َعَلْيَها. ُتْعَطى َخْمُس َدَرَجاٍت لُِكلِّ إَِجاَبٍة َصِحيَحٍة.  الَّ  

َتْكُتُب الَمْجُموَعاُت الُجَمَل َوَتْقَرُأَها َأَماَم الَفْصِل.   3

َرَجاِت ِهَي الَفائَِزُة. تِي َتْحُصُل َعَلى َأْعَلى الدَّ الَمْجُموَعُة الَّ  4

ِم3.2.2,3.2.3 َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

ِة يَّ َعِميَدَتا الُكلِّ

َأِميَنا 
ْنُدوِق الصُّ

َرئِْيَسَتا 

ْعَبِة ُمَحاِضَرا الشُّ

ِة يَّ الُكلِّ

َلَتا  ُمَسجِّ
الَجاِمَعِة

َحاِرَسا 
الَجاِمَعِة

َطالَِبَتا 
الَجاِمَعِة

َعِميَدا الَقُبوِل 
َوالتَّْسِجيِل

١

َغوِيَُّة الَعَجَلُة اللُّ

١8١9
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ِّ َّْسِجيِل الَجاِمِعي َيْوُم الت

الُخُطَواُت:

3.2.4, 3.2.3, 3.1.2 ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

اأَلْسئَِلُة

امسح

ِة   َراِكيِب اإِلَضاِفيَّ ْنُدوَق الَِّذي َيْحَتِوي َعَلى التَّ ُروَن الصُّ َلَبُة إَِلى اأُلْغنَِيِة َوُيَمرِّ َيْسَتِمُع الطَّ  ١
ْرِف ِمْن َشْخٍص إَِلى آَخَر. ِة َوالظَّ ْعبِيِريَّ َواأَلْفَعاِل التَّ  

ْنُدوَق َأْن َيْأُخَذ بَِطاَقًة ِفيِه َوُيِجيُب   الِِب الَِّذي َيْمِسُك الصُّ ُف اأُلْغنَِيُة، َعَلى الطَّ ِعْنَدَما َتَتَوقَّ  2
َؤاِل.  َعْن السُّ  

الُِب ُلْعَبَتُه، َوإَِذا َكاَنْت اإِلَجاَبُة َخاِطَئًة، َيْخُرُج   إَِذا َكاَنْت اإِلَجاَبُة َصِحيَحًة ُيَواِصُل الطَّ  3
ْعَبِة. الُِب ِمْن اللُّ الطَّ  

2

ُصْنُدوُق الُكُنوِز

١8١9

21
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ِة  يَّ ُيْلِقي َنائَِبا َعِميِد الُكلِّ
ْعِليَماِت الُموَجَزَة   التَّ

َلَبِة. إَِلى الطَّ

َهاُت  َيْدَفُع اآل َباُء َواأُلمَّ
ُسوَم إَِلى َأِميِن  الرُّ

ْنُدوِق. الصُّ

َلَبَة الُجُدَد  ُيْرِشُد الُمَحاِضُروَن الطَّ
َراَسِة. إَِلى ااِلْستِْعَداِد لِلدِّ

َلَبُة اأَلَجانُِب الُجُدُد  َيْسُكُن الطَّ
اِخِليِّ لَِيَتَعاَرُفوا. َكِن الدَّ ِفي السَّ

الُِب  َيْمَلُ الطَّ
االِْستَِماَراِت 

َنِة. بِالَمْعُلوَماِت الُمَعيَّ

الُجَمَلُالُجَمَلُ

َلَبُة بُِشُروِط  َيْهَتمُّ الطَّ
الُحُصوِل َعَلى الُقُروِض 

ِة. َراِسيَّ َوالِمَنِح الدِّ

2020

َلى
ألو

َدُة ا
َوْح

ال
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َراِن  َفا الَجاِمَعِة ُيَصوِّ ُمَوظَّ
َهاَداِت  الَوَثائَِق َوالشَّ

الَمْطُلوَبَة.

َشَراِت  ْعَن النَّ َفاُت ُيَوزِّ الُمَوظَّ
َلَبِة. َوااِلْستَِماَراِت َعَلى الطَّ

ِفي الَقاَعِة َأْرَبُعوَن َطالًِبا 
وَن َطالَِبًة. َوَواِحَدٌة َوِستُّ

َطالَِبَتا الَمْدَرَسِة اِْلَتَحَقَتا 
ِة. ْيَدلِيَّ بِّ َوالصَّ َتْي الطِّ يَّ بُِكلِّ

َلَبِة  الَيْوَم َمْوِعُد التَّْسِجيِل لِلطَّ
يِّيَن الُجُدِد ِفي الَجاِمَعِة. الَمَحلِّ

ُعوَن  َلَبُة َيَتَجمَّ الطَّ
ِفي الَحَرِم الَجاِمِعيِّ 

ُلوا َأْسَماَءُهْم. لُِيَسجِّ

212١
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2223

َكْي / لِـ

وِن ِفْعٌل ُمَضاِرٌع َمْنُصوٌب بَِحْذِف النُّ +

َيا َطالَِبُة، ُاْدُرِسي بِِجدٍّ َكْي َتْنَجِحي!       4

َأَداُة َنْصٍب

وِن+ ِفْعٌل ُمَضاِرٌع َمْنُصوٌب بَِحْذِف النُّ

َل اِْسَمْيِهَما. الَِبَتاِن َتْجَتِمَعاِن ِفي الَحَرِم الَجاِمِعيِّ لُِتَسجِّ الطَّ      3

َحْرُف َتْعِليٍل 

وِن ِفْعٌل ُمَضاِرٌع َمْنُصوٌب بَِحْذِف النُّ +

ُهْم َيْدُرُسوَن بِِجدٍّ َكْي َيْلَتِحُقوا بِالَجاِمَعِة.      2

َأَداُة َنْصٍب

ِفْعٌل ُمَضاِرٌع َمْنُصوٌب بِالَفْتَحِة +

َر اأَلْمَواَل. َوفِّ َكِن الَجاِمِعيِّ أِلُ َأْسُكُن ِفي السَّ      ١

َحْرُف َتْعِليٍل 

َفاِعٌل َمْرُفوٌع

الَعَدُد

َتْميِيٌز َمْنُصوٌب 

الَمْعُدوُد

َحَضَر تِْسُعوَن َشْخًصا ِفي الَجاِمَعِة.

الَعَدُد َوالَمْعُدوُد: الُعُقوُد )٢٠ - ٩٠(

الَعَدُد َوالَمْعُدوُد

امسح

2223

َلى
ألو

َدُة ا
َوْح

ال



222323 ِم َعلُّ ِمِمْعَياُر التَّ َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

َكَتاِت ْنِغيَماِت َوالسَّ َبَراِت َوالتَّ َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ َأْنِطُقَها ُمَراِعًيا النَّ أ 

ِحيَحَة. َوالَوَقَفاِت الصَّ   

َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ َأْنِطُق )َكْي /لِـ + الِفْعُل الُمَضاِرُع( ِفيَها َوَأْشَرُح  ب 

َمْعَناَها َشَفِهيًّا.   

ا. الَِيِة َشَفِهيًّ َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ ُأِجيُب َعْن اأَلْسئَِلِة التَّ ج 

1.3.1, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.8, 1.3.11

ا.  َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ َأْذُكُر الَعَدَد الُمَناِسَب َشَفِهيًّ د 

َعمَّ َيْبَحُث اأَلُب ِفي الَجاِمَعِة؟  ١

الُِب الَجِديُد؟ بَِم َيْلَتِحُق الطَّ  2

الَِبُة الَفِقيَرُة؟ َعَلَم َتْحُصُل الطَّ  3

الَِبُة الَجِديَدُة؟ ِفيَم َتْرَغُب الطَّ  4

ِليَن. َلَبِة الُمَسجِّ َعَدُد الطَّ

َعَدُد الُمْخَتاِريَن.

ِفيَن. َعَدُد الُمَوظَّ

ِذيَن َحَصُلوا َعَلى الَبَكاُلوِرُيوِس. الَّ

َة. يَّ بِّ َهاَدَة الطِّ ُموا الشَّ ِذيَن َلْم ُيَقدِّ الَّ

. بِّ ِة الطِّ يَّ َلَبِة الُجُدِد ِفي ُكلِّ َعَدُد الطَّ

الِمَثاُل 
اِخِليِّ  َكِن الدَّ َلَبُة اأَلَجانُِب الُجُدُد ِفي السَّ َيْسُكُن الطَّ

لَِيَتَعاَرُفوا.
لِـ + الِفْعُل الُمَضاِرُع: 

لَِيَتَعاَرُفوا
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2425 ِم24 َعلُّ ِمْعَياُر التَّ 2.3.1, 2.3.6, 2.3.7

ِحيَحَة. َكَتاِت َوالَوَقَفاِت الصَّ ْنِغيَماِت َوالسَّ َبَراِت َوالتَّ الَيَِة ُمَراِعًيا النَّ َأْقَرُأ الُجَمَل التَّ أ 

الَِيِة. ابَِقَة ُثمَّ ُأِجيُب َعْن اأَلْسئَِلِة التَّ َأْقَرُأ الُجَمَل السَّ ب 

الَِيَة ُثمَّ ُأَعيُِّن الَعَدَد َوالَمْعُدوَد ِفيَها.  َأْقَرُأ الُجَمَل التَّ ج 

الَِبُة الَفِقيَرُة؟  َعَلَم َتْحُصُل الطَّ  ١

َلَبَة؟  إاَِلَم ُيْرِشُد الُمَحاِضُروَن الطَّ  2

َلَبُة ِفي النََّشَراِت؟ َعمَّ َيْبَحُث الطَّ  3

ِفيَن؟ َلَبُة الُجُدُد الُمَوظَّ ِفيَم َيْسَتِشيُر الطَّ  4

ِة. َراِسيَّ الَِبُة الَفِقيَرُة َعَلى الِمْنَحِة الدِّ َتْحُصُل الطَّ  ١

َراَسِة. َلَبَة إَِلى ااِلْستِْعَداِد لِلدِّ 2  الُمَحاِضُروَن ُيْرِشُدوَن الطَّ

. ْعِليِميِّ ِفيَن ِفي الَقْرِض التَّ َلَبُة الُجُدُد َيْسَتِشيُروَن الُمَوظَّ الطَّ  3

َشَراِت َواإِلْنَتْرنِت. ائَِدِة ِفي النَّ َلَبُة َيْبَحُثوَن َعْن الَمْعُلوَماِت الزَّ الطَّ  4

الَمْعُدوُد الَعَدُد الُجَمُل

ُل َثَلُثوَن َطالًِبا الَيْوَم. ُيَسجِّ  ١

ْبُلوِم. َخْمُسوَن َطالًِبا َيْحُصُلوَن َعَلى الدِّ  2

 . بِّ ِة الطِّ يَّ َيْلَتِحُق َأْرَبُعوَن َطالًِبا بُِكلِّ  3

َة إاِلَّ ِعْشِريَن َطالَِبًة. يَّ بِّ َهاَداِت الطِّ الَِباُت الشَّ ُم الطَّ ُتَقدِّ  4
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242525 ِم َعلُّ 2.3.9 ,2.3.10 ,2.3.8 ,2.3.2ِمْعَياُر التَّ

ُف إَِلى َحاَلتِِه َوَعَلَمتِِه. الَِيَة ُثمَّ ُأَعيُِّن الِفْعَل الُمَضاِرَع ِفيَها َوَأَتَعرَّ َأْقَرُأ الُجَمَل التَّ د 

ُح اأَلْخَطاَء لِْلَكِلَماِت الَحْمَراِء.  الَِيَة َوُأَصحِّ َأْقَرُأ الُجَمَل التَّ ه 

َأْقَرُأ الُجَمَل اآلتَِيَة بَِحَرَكاٍت َصِحيَحٍة.  و 

تستفسر الطالبة المحاضرة عن الدرس كي تفهم.  ١
عدد الموظفين في الجامعة خمسون فردا.  2

ستون طالبا يحصلون على البكالوريوس.  3

تمل الطالبتان االستمارة لتطلبا القرض التعليمي.  4
الطالبة الجديدة ترغب في طلب المنحة الدراسية.  5

َل. ُجُل إَِلى اإِلَداَرِة لُِيَسجِّ َيْدُخُل الرَّ  ١
َلَبُة ِفي الَحَرِم الَجاِمِعيِّ لَِيَتَعاَرُفوا. ُع الطَّ َيَتَجمَّ  2

َلَبِة. َلَبُة اأَلَجانُِب الُجُدُد َيْسُكُنوَن ِفي َسَكِن الطَّ الطَّ  3
. ْعِليِميَّ الَِبَتاِن ااِلْستَِماَرَة لَِتْطُلَبا الَقْرَض التَّ َتْمَلُ الطَّ  4
ْرِس َكْي َتْفَهَم. الَِبُة الُمَحاِضَرَة َعْن الدَّ 5  َتْسَتْفِسُر الطَّ

الُِب الُمْمَتاُز ُمْلَتِحَقٌة ِفي الَجاِمَعِة. َذلَِك الطَّ  ١

. ِج الَجاِمِعيِّ الُمَحاِضَراُت َيْجَتِمُعوَن إَِلى الُمَدرَّ  2

ائَِدِة ِفي النََّشَراِت.   َلَبُة َتْبَحُثوَن َعَلى الَمْعُلوَماِت الزَّ الطَّ  3

اِن َعْن ُشُروِط الُحُصوِل َعَلى الِمْنَحِة. َلَبِة َيْهَتمَّ َبْعُض الطَّ  4
اِخِليِّ لَِيَتَعاَرُفوَن. َكِن الدَّ َلَبِة الُجُدِد َأْن َيْسُكُنوا ِفي السَّ َعَلى الطَّ  5
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2627 ِم26 َعلُّ ِمْعَياُر التَّ 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3

 

الَِيَة. ُن ُجَمًل ُمِفيَدًة ُمْشَتِمَلًة َعَلى )َكْي( ُمْسَتْخِدَمًة اأَلْفَعاَل التَّ ُأَكوِّ د 

ْكِل. )انظر صفحة 20-2١( ْبِط بِالشَّ َأْنُقُل الُجَمَل َنْقًل َصِحيًحا َمَع الضَّ أ 

الَِيِة.  َأْكُتُب الَكِلَمَة الُمَناِسَبَة ِفي الَفَراَغاِت التَّ ب 

الَِيَة. ْعِليِل ُمْسَتْخِدَمًة اأَلْفَعاَل التَّ ُن ُجَمًل ُمِفيَدًة ُمْشَتِمَلًة َعَلى اَلِم التَّ ُأَكوِّ ج 

وَن َيْسَتِعدُّ َتْسُكَناِن َيَتَعاَرَفاِن َتْدَفُع ُل ُيَسجِّ

َتْسَتِشيُر َيْسَتْفِسُر َنْطُلُب ُم ُأَقدِّ َيْدُرُسوَن

الَوَثائِِقالُمَحاِضَر ِة يَّ ُكلِّ ُسوَم َتْخَتاُرالرُّ

َيْلَتِحُقوَن بِـ َتْبَحثِيَن َعْن

ُتَتابَِعاِنَتْمَلُ
ُتَواِصُلوَن

َراَسِة. الُِب  َعْن الدِّ َيْسَتْفِسُر الطَّ  ١

ْنُدوِق. َة إَِلى َأِميِن الصُّ َراِسيَّ َيْدَفُع اأَلُب  الدِّ  2

ُة. يَّ بِّ َهاَداُت الطِّ ِمْن  الَمْطُلوَبِة لِلتَّْسِجيِل الشَّ  3

َراَسَة ِفي  ااِلْقتَِصاِد. ُة الدِّ الَِبُة اأَلْجَنبِيَّ 4  الطَّ
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262727 ِم َعلُّ 3.3.9 ,3.3.7 ,3.3.12ِمْعَياُر التَّ

الَِيِة. َوَر َوَتْشَتِمُل َعَلى اأَلْعَداِد َوالَمْعُدوِد التَّ َأْكُتُب ُجَمًل ُمِفيَدًة َتِصُف الصُّ ه 

ُأْعِرُب الَكِلَماِت الَحْمَراَء َحْسَب َمْوِقِعَها َوَحاَلتَِها َوَعَلَمتَِها.  و 

الَِيِة. ِة التَّ ْعبِيِريَّ ًة ُمْسَتِعيًنا بِاأَلْفَعاِل التَّ ُن ُجَمًل اِْستِْفَهاِميِّ ُأَكوِّ ز 

َأْرَبُعوَن اِْستَِماَرًة

َثَلُثوَن َطالَِبًة

ِعْشُروَن َطالًِبا

َخْمُسوَن ِكَتاًبا

َيْحُصُل َعَلىَيْبَحُث ِفي  َيْلَتِحُق بِـ  َيْهَتمُّ بِـ َيْبَحُث َعْن 

ُلوا. َلَبُة ِفي الَجاِمَعِة لُِيَسجِّ ُع الطَّ َيَتَجمَّ  ١
ُل َثَلُثوَن َطالًِبا الَيْوَم. ُيَسجِّ  2

الَِبُة ااِلْستَِماَرَة َكْي َتْحُصَل  َتْمَلُ الطَّ  3

ِة. َراِسيَّ َعَلى الِمْنَحِة الدِّ  

ِفيَن َخْمُسوَن َشْخًصا. َعَدُد الُمَوظَّ  4

وَن    يُّ َلَبُة اأَلَجانُِب َوالَمَحلِّ َيْجَتِمُع الطَّ  5

لَِيَتَعاَرُفوا.  
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الُخُطَواُت:

ِم3.3.1 ,2.3.6 ,1.3.2 َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

١

َلَبَة إَِلى َمْجُموَعاٍت. ُم الطَّ ُم الُمَعلِّ ُيَقسِّ  ١
َلَبُة ِفي َمْوقِع َجاِمَعٍة ِمْن الَجاِمَعاِت ِفي اإِلْنَتْرنِت. ُل الطَّ َيَتَجوَّ  2

الَِيِة ِفي الَمْوقِع: َيْبَحُث ُكلُّ َمْجُموَعٍة َعْن الَمْعُلوَماِت التَّ  3

َراِسيَُّة - الَبَراِمُج الدِّ ْنِظيِميُّ لِْلَجاِمَعةِ  - الَهْيَكُل التَّ  

ُة َراِسيَّ ُسوُم الدِّ - الرُّ - ُشُروُط ااِلْلتَِحاِق    

َلُة ُة الُمَفضَّ يَّ - الُكلِّ َشَراُت   َوُر َوالنَّ - الصُّ  

َتْكُتُب الَمْجُموَعاُت َهِذِه الَمْعُلوَماِت ِفي اأَلْوَراِق.   4
ُم الَمْجُموَعَة الَفائَِزَة. ُم الَمْجُموَعاُت الَمْعُلوَماِت الَمْطُلوَبَة َوَيْخَتاُر الُمَعلِّ 5  ُتَقدِّ

ُل ِفي َمْوقِع الَجاِمَعِة ِفي اإِلْنَتْرنِت التََّجوُّ
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الُخُطَواُت:

ْوِجيِه ِفي الَجاِمَعِة َوَيْرُسُم َأْرَبَع َخاَناٍت:  َعاُرِف َوالتَّ ُم ُصوَرًة َعْن ُأْسُبوِع التَّ َيْعِرُض الُمَعلِّ   ١

َأْعِرُف َعَرْفُت   َأْعَتِقُد   ُأَشاِهُد      

وَرِة ِفي َخاَنِة )ُأَشاِهُد( َوَيْقَرُؤوَنُه َأَماَم الَفْصِل. َلَبُة َما َيَرْوَنُه ِفي الصُّ َيْكُتُب الطَّ  2

وَرِة ِفي َخاَنِة )َأْعَتِقُد(.   َلَبُة ما َيْعَتِقُدوَنُه َعْن الصُّ َيْكُتُب الطَّ  3

وَرِة ِفي َخاَنِة )َعَرْفُت(. تِي َعَرُفوَها َسابًِقا َعْن الصُّ َلَبُة الَمْعُلوَماِت الَّ َيْكُتُب الطَّ  4

وَرِة ِفي َخاَنِة )َأْعِرُف(. َلَبُة َما ُيِريُدوَن َأْن َيْعِرُفوا َعْن الصُّ َيْكُتُب الطَّ  5

َلَبُة ِمْن َأْفَكاٍر َوُلَغٍة َوَأَداٍء َوَغْيِر َذلَِك. ُم َتْعِليَقاٍت َعَلى َما َيْعِرُضُه الطَّ ُم الُمَعلِّ ُيَقدِّ  6

1.3.2, 2.3.6, 3.3.2 ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

2

ُأَشاِهُد - َأْعَتِقُد - َعَرْفُت -  َأْعِرُف
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ُصوُصالنُُّصوُص النُّ

ِج الَجاِمَعِة، َوِفيِه  ُهْم ِفي ُمَدرَّ َباِح اِْجَتَمَع ُكلُّ َوِفي الصَّ

َرئِيُس  َأْلَقاَها  تِي  الَّ ِة  ْرِحيبِيَّ التَّ الَكِلَمِة  إَِلى  اِْسَتَمُعوا 

الَقُبوِل  َعِميِد  َنائُِب  َأْلَقى  َذلَِك  َوَبْعَد  الَجاِمَعِة. 

إِْجَراَءاِت  َعْن  الُموَجَزَة  ْعِليَماِت  التَّ َوالتَّْسِجيِل 

َلَبِة َتْعِليَماتِِه  َم َبْعَدُه َنائُِب َعِميِد ُشُؤوِن الطَّ التَّْسِجيِل، َوَقدَّ

ِفي  اإِلَقاَمِة  َوَعْن  الَجاِمَعِة  ِفي  َوائِِح  َواللَّ الَقَوانِيِن  َعْن 

ْعِليِميِّ َوَما إَِلى َذلَِك. َكِن َوالِمْنَحِة َوالَقْرِض التَّ السَّ

النَّصُّ

ْلَطاِن إِْدِريَس  َلَقْد َحاَن َمْوِعُد الَقُبوِل َوالتَّْسِجيِل ِفي َجاِمَعِة السُّ

َراِسيِّ 2022/202١.  الدِّ لِْلَعاِم  الُجُدِد  َلَبِة  لِلطَّ ِة  ْرَبِويَّ التَّ

وَن  يُّ الَمَحلِّ َلَبُة  الطَّ َحَضَر  َلَقْد  اإِلْثَنْيِن.  َيْوِم  ِفي  َوَذلَِك 

َهاُت  َواأُلمَّ اآلَباُء  َوَمَعُهْم  الَجاِمَعِة  إَِلى  َواأَلَجانُِب 

َواأَلَقاِرُب. َوالَحَرُم الَجاِمِعيُّ ِفي َذلَِك الَيْوِم ُمْزَدِحٌم 

َوُعَمَداِء  َوالُمَحاِضِريَن  ِفيَن  الُمَوظَّ ِمْن  بِالنَّاِس 

يَّاِت َوَغْيِرِهْم. الُكلِّ
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بَِتْقِديِم  َوَذلَِك  الُجُدِد،  َلَبِة  لِلطَّ التَّْسِجيِل  ُة  َعَمِليَّ َبَدَأْت  َذلَِك  َوَبْعَد 

ِفيَن، ِمْنَها ِرَساَلُة الَقُبوِل َوَكْشُف  الُمْسَتَنَداِت الَمْطُلوَبِة إَِلى الُمَوظَّ

ُثمَّ  َوَغْيُرَها.  َوااِلْستَِماَراُت  ُة  يَّ بِّ َوالطِّ ُة  َراِسيَّ الدِّ َهاَداُت  َوالشَّ ْفِع  الدَّ

َشَراُت َواإِلْرَشاَداُت  َباُت َوالنَّ اِت، ِفيَها الُكَتيِّ َحَصُلوا َعَلى الَمَلفَّ

إَِلى  َلَبُة  الطَّ َحَضَر  ُثمَّ  الَجاِمَعِة.  ِفي  َراَسِة  بِالدِّ َقُة  الُمَتَعلِّ

ُكْشِك التَّْصِويِر َواْلَتَقُطوا ُصَوَرُهْم لِْلُحُصوِل َعَلى بَِطاَقِة 

ُة  ْخِصيَّ الِِب. َوُطبَِعْت َعَلى البَِطاَقِة الَمْعُلوَماُت الشَّ الطَّ

ِة  يَّ ْقِم الَجاِمِعيِّ َوالُكلِّ الِِب َكااِلْسِم الَكاِمِل َوالرَّ َعْن الطَّ

ِة. ْخِصيَّ وَرِة الشَّ ِريِطيِّ َوالصُّ ْمِز الشَّ َوالرَّ

ْوِجيِه.  َعاُرِف َوالتَّ َوَبْعَد اِْنتَِهاِء التَّْسِجيِل َبَدَأ ُأْسُبوُع التَّ

َلَبُة الُجُدُد ِفيَما َبْيَنُهْم.  َوِفي َهَذا اأُلْسُبوِع َتَعاَرَف الطَّ

ُعوا إَِلى الَمْجُموَعاِت َواْشَتَرُكوا ِفي اأَلْنِشَطِة  َوُهْم ُوزِّ

َحَضُروا  اأُلْسُبوِع  َهَذا  ِخَلَل  َلُهْم.  َمْت  ُصمِّ تِي  الَّ

َقاَءاِت َوَزاُروا الَمَبانَِي ِفي الَجاِمَعِة. َواْسَتَمُعوا َأْيًضا  اللِّ

َراَسِة َوالَبَراِمِج  َقِة بِالدِّ ْعِليَماِت َواإِلْرَشاَداِت الُمَتَعلِّ إَِلى التَّ

ِة.  َوالَحَياِة الَجاِمِعيَّ
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ِه َوَبَرَكاُتُه. َصَباَح الَخْيِر. اِْسِمي َهاُروُن بن َسالٍِم.    َلُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة اللَّ : السَّ الُِب   الطَّ
       َكْيَف َحاُلَك َيا َسيِِّدي؟

ِه َأَنا بَِخْيٍر.   ْوِر. الَحْمُد لِلَّ ِه َوَبَرَكاُتُه، َصَباَح النُّ لُم َوَرْحَمُة اللَّ : َوَعَلْيُكْم السَّ ُل  الُمَسجِّ
       َأْهًل َوَسْهًل بَِك إَِلى َهِذِه الَجاِمَعِة. َأيُّ ِخْدَمٍة؟ 

: َأْهًل بَِك. ِعْنِدي ُمْشِكَلٌة َيا َسيِِّدي. َلْم َأْحُصْل َعَلى اِْستَِماَرِة التَّْسِجيِل. الُِب  الطَّ

: اَل َبْأَس، َهِذِه ِهَي اِْستَِماَرُة التَّْسِجيِل. اِْمَلَْها ُثمَّ َأْرِفْق بَِها ُكلَّ الُمْسَتَنَداِت    ُل  الُمَسجِّ

      الَمْطُلوَبِة.

َمَها َلَك. َها ُثمَّ ُأَقدِّ : ُشْكًرا َجِزيًل، ُأَحاِوُل َأْن َأْمَلَ الُِب  الطَّ

: َلْو َتْحَتاُج إَِلى َأيِّ اِْستِْفَساٍر َفَأَنا ُمْسَتِعدٌّ ُهَنا َدائًِما. ُل  الُمَسجِّ

ِة. َأْرَغُب ِفي َطَلبَِها. َهِذِه   َراِسيَّ َد ِمْن ُشُروِط الِمْنَحِة الدِّ : َنَعْم، ُأِريُد َأْن َأَتَأكَّ الُِب  الطَّ
       ِهَي َشَهاَداتِي.

ٌز. َة. َأْنَت َطالٌِب ُمَتَميِّ َراِسيَّ : َتْسَتِطيُع َأْن َتْطُلَب الِمْنَحَة الدِّ ُل  الُمَسجِّ

الِِب َيا َسيِِّدي؟ ِه. َمَتى َأْحُصُل َعَلى بَِطاَقِة الطَّ : الَحْمُد لِلَّ الُِب  الطَّ

ْوِجيِه. َعاُرِف َوالتَّ : َسُنْعِطيَك تِْلَك البَِطاَقَة ِفي ُأْسُبوِع التَّ ُل  الُمَسجِّ

اِفَعِة. : ُشْكًرا َجِزيًل َيا َسيِِّدي َعَلى الَمْعُلوَماِت النَّ الُِب  الطَّ

َقاِء.    : اَل ُشْكَر َعَلى َواِجٍب، َأَنا َدائًِما ِفي ُمَساَعَدتَِك. إَِلى اللِّ ُل  الُمَسجِّ

الِحَواُر
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323333 ِم َعلُّ ِمِمْعَياُر التَّ َعلُّ 1.5.1 ,1.4.2 ,1.4.1ِمْعَياُر التَّ

ُد َمْوُضوَعُه.  َأْسَتِمُع إَِلى النَّصِّ ُثمَّ ُأَحدِّ أ 

الَِيِة. َأْسَتِمُع إَِلى النَّصِّ ُثمَّ ُأِجيُب َعْن اأَلْسئَِلِة التَّ ب 

َباِح؟ َلَبُة ِفي الصَّ َأْيَن َيْجَتِمُع الطَّ  ١
َلَبُة؟ إَِلى َمْن َيْسَتِمُع الطَّ  2

َم َنائُِب َعِميِد الَقُبوِل َوالتَّْسِجيِل َتْعِليَماتِِه؟  َعمَّ َقدَّ  3
ْعِليَماِت َعْن الِمْنَحِة؟ َمْن َأْلَقى التَّ  4

َأْسَتِمُع إَِلى النَّصِّ ُثمَّ َأِصُف اأَلْحَداَث الَجاِرَيَة ِفي َيْوِم التَّْسِجيِل الَجاِمِعيِّ   ج 

. َأْو الَمْدَرِسيِّ   

ا.    ْوِجيِه َشَفِهيًّ َعاُرِف َوالتَّ تِي اَل َأْنَساَها ِفي ُأْسُبوِع التَّ ِة الَّ ْخِصيَّ ُر َعْن ِخْبَرتِي الشَّ ُأَعبِّ د 

ا بَِما اَل َيِقلُّ َعْن َخْمِسيَن َكِلَمًة. الَِيَة َشَفِهيًّ وَرَة التَّ َأِصُف الصُّ ه 
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3435 ِم34 َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

َقاِط    ْوِجيِه ُمْسَتِعيًنا بِالنِّ َعاُرِف َوالتَّ ِميِل َعْن َبَراِمِج ُأْسُبوِع التَّ ُأْجِري الِحَواَر الَبِسيَط َمَع الزَّ ح 

اآلتَِيِة:    

1.4.1, 1.4.2, 1.5.2, 1.5.3

َقاِط اآلتَِيِة: َمَلِء َعْن َمْشَهٍد ِمْن َمَشاِهِد َيْوِم التَّْسِجيِل ُمْسَتِعيًنا بِالنِّ ْمثِيَل َمَع الزُّ َأْعِرُض التَّ ط 

ُد َمْوُضوَعُه.  َأْسَتِمُع إَِلى الِحَواِر ُثمَّ ُأَحدِّ و 

الَِيِة.  ًة ُأْخَرى ُثمَّ ُأِجيُب َعْن اأَلْسئَِلِة التَّ ابِِق َمرَّ َأْسَتِمُع إَِلى الِحَواِر السَّ ز 

الِِب ِفي الِحَواِر؟  َما اِْسُم الطَّ  ١

ِل؟ الُِب إَِلى الُمَسجِّ لَِماَذا َيْذَهُب الطَّ  2

ِل؟ الُِب ِمْن الُمَسجِّ َماَذا َيْطُلُب الطَّ  3

الِِب؟ ُل ِمْن الطَّ َماَذا َيْطُلُب الُمَسجِّ  4
َراِسيَِّة؟ َما َشْرُط الُحُصوِل َعَلى الِمْنَحِة الدِّ  5

َياَراُت ُة َوالزِّ َياِضيَّ اأَلْنِشَطُة الرِّ

ااِلْستِْفَساُر َعْن ُشُروِط 

الُحُصوِل َعَلى الِمْنَحِة

ُة                   ْرِحيبِيَّ الَكِلَماُت التَّ

ْعِليَماُت َواإِلْرَشاَداُت          التَّ

َتْقِسيُم الَمْجُموَعاِت

الِِب  الَمْشَهَد: الِحَواُر َبْيَن الطَّ

ْنُدوِق    َوَوالَِدْيِه َوَأِميِن الصُّ

َلَبِة          َتَعاُرُف الطَّ

ُسوِم َوَأْسَباُبُه َطَلُب َتْأِجيِل َدْفِع الرُّ ِة                    َراِسيَّ َطَلُب اِْستَِماَرِة الِمْنَحِة الدِّ

اِريُخ          الَمَكاُن َوالتَّ
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343535 ِم َعلُّ 2.4.4 ,2.4.3 ,2.4.2 ,2.4.1ِمْعَياُر التَّ

ِحيَحِة. َكَتاِت َوالَوَقَفاِت الصَّ ْنِغيَماِت َوالسَّ َبَراِت َوالتَّ َأْقَرُأ النَّصَّ بِالنَّ أ 
   )انظر صفحة 30-3١( 

الَِيِة.  ابَِق ُثمَّ ُأِجيُب َعْن اأَلْسئَِلِة التَّ َأْقَرُأ النَّصَّ السَّ ب 

ئِيَسَة ِمْنُه.  ابَِق ُثمَّ َأْسَتْخِرُج اأَلْفَكاَر الرَّ َأْقَرُأ النَّصَّ السَّ ج 

١      َمَتى َكاَن َمْوِعُد الَقُبوِل َوالتَّْسِجيِل؟

َلَبِة ِفي َتْعِليَماتِِه؟ 2      َعمَّ َأْلَقى َنائُِب َعِميِد ُشُؤوِن الطَّ

َلَبُة ُصَوَرُهْم؟ 3      لَِماَذا اِْلَتَقَط الطَّ

ْوِجيِه؟ َعاُرِف َوالتَّ َلَبُة ِفي ُأْسُبوِع التَّ 4     َماَذا َفَعَل الطَّ

ِحيَحِة. ِة الصَّ َغِويَّ الَِي بَِحَرَكاٍت َصِحيَحٍة َوْفَق الَقَواِعِد اللُّ َأْقَرُأ النَّصَّ التَّ د 

التعارف  ألسبوع  االفتتاحية  الحفلة  في  الترحيبية  كلمته  بإلقاء  الكلية  عميد  قام 

والتوجيه، حيث يقول:

" إن هذا األسبوع هو بداية أسبوع التعارف والتوجيه. لذلك، ينبغي لجميع الطلبة 

أن يختاروا الشعبة المناسبة لهم. ومن شروط النجاح في الجامعة االستعداد التام، 

وأنصحكم أن تهتموا بالنظام الجامعي".
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3637 ِم36 َعلُّ ِمْعَياُر التَّ 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3

ِحيَحِة. َكَتاِت َوالَوَقَفاِت الصَّ ْنِغيَماِت َوالسَّ َبَراِت َوالتَّ َأْقَرُأ الِحَواَر بِالنَّ ه 

ئِيَسَة ِمْنُه.    ابَِق ُثمَّ َأْسَتْخِرُج اأَلْفَكاَر الرَّ َأْقَرُأ الِحَواَر السَّ ز 

الَِيِة. ط  َأْكُتُب َتَعابِيَر الُمَجاَمَلِت لِْلَمَواِقِف التَّ

ح  َأْمَلُ الَفَراَغاِت بَِتَعابِيِر الُمَجاَمَلِت الُمَناِسَبِة.

الَِيِة.  ًة ُأْخَرى ُثمَّ ُأِجيُب َعْن اأَلْسئَِلِة التَّ ابَِق َمرَّ َأْقَرُأ الِحَواَر السَّ و 

الِِب ِفي الِحَواِر ؟  َما اِْسُم الطَّ  ١

ِل؟ الُِب إَِلى الُمَسجِّ لَِماَذا َيْذَهُب الطَّ  2

ِل؟ الُِب ِمْن الُمَسجِّ َماَذا َيْطُلُب الطَّ  3

الِِب؟ ُل ِمْن الطَّ َماَذا َيْطُلُب الُمَسجِّ  4
َراِسيَِّة؟ َما َشْرُط الُحُصوِل َعَلى الِمْنَحِة الدِّ  5

َتَعابِيُر الُمَجاَمَلِت

َكِلَماُت إِْطَراٍء َوَأْلَفاٌظ َمْعُسوَلٌة ِمْن َأْجِل 

َراُبِط ااِلْجتَِماِعيِّ َبْيَن النَّاِس،  َتْحِقيِق التَّ

ُب َوإِْظَهاُر األُ ْلَفِة  َقرُّ ُد َوالتَّ َوَأْهَداُفَها الَتَودُّ

ْفِس َوَغْيُرَها. َوَبْعُث الَعَزاِء ِفي النَّ

١  الَخْيِر 

َكْيَف   2

3  َأْهًل  بَِك

4  َجِزيًل
َمَساَء   5

َصَباَح 

 بَِخْيٍر

  بَِك

ْوِر  النُّ

لِْلَخِريَن. 	 الُمَساَعَدَة  ُم  ُأَقدِّ

ْكِر. 	 الشُّ َعَلى  َأُردُّ 
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363737 ِم َعلُّ 3.4.3 ,3.4.2 ,3.4.1ِمْعَياُر التَّ

ِحيَحِة.  ِة الصَّ َأْنُقُل النَّصَّ َنْقًل َصِحيًحا َوْفَق الَقَواِعِد اإِلْمَلئِيَّ أ 

الَِيِة. َوِر التَّ َأْكُتُب ُخُطَواِت التَّْسِجيِل الَجاِمِعيِّ ُمْسَتِعيًنا بِالصُّ ج 

الَِيَة ِفي ِفْقَرٍة َواِحَدٍة اَل َيِقلُّ َعَدُد َكِلَماتَِها َعْن َخْمِسيَن َكِلَمًة.  وَرَة التَّ َأِصُف الصُّ ب 

ٍة. ِل َمرَّ وَّ َكِن أِلَ َذْيِن َيَتَقاَبَلِن ِفي السَّ الَِبْيِن الَجِديَدْيِن اللَّ َأْكُتُب الِحَواَر َبْيَن الطَّ د 
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3839 ِم38 َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

الِِب  اِْسُم الطَّ

الُعْنَواُن 

. اِريُخ:  التَّ

َبًة، َوَبْعُد؛ ًة َطيِّ َتِحيَّ

 الَمْوُضوُع :             

ُتْسِعُدنِي اإِلَشاَرُة إَِلى الَمْوُضوِع َأْعَلُه.                           

  . ، َرْقُم:  َخِة : ْعبِيَر َعْن ُشْكِري َعَلى ِرَساَلتُِكْم الُمَؤرَّ َأَودُّ التَّ   .2

 ... نَّ ِد. َوَذلَِك أِلَ َسِف، اَل َأْسَتِطيُع التَّْسِجيَل ِفي الَمْوِعِد الُمَحدَّ 3.  َوَلِكْن لِْلَ

ُم بَِطَلِب... َولَِهَذا َأَتَقدَّ   .4

َلُب    َأْرُجو َأْن َيُكوَن َهَذا الطَّ

ْقِديِر َوااِلْحتَِراِم، َمَع َفائِِق التَّ

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

َساَلَة إَِلى ِعَماَدِة الَقُبوِل َوالتَّْسِجيِل َوَأْطُلُب ِمْنَها َتْأِجيَل التَّْسِجيِل إَِلى الَعاِم  َأْكُتُب الرِّ و 

الَِيِة. َراِسيِّ الَجِديِد ُمْسَتِعيًنا بِاأَلْنَماِط التَّ الدِّ   

3.4.3
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3839

ا: َأْعِرْب الَكِلَماِت الَحْمَراَء إِْعَراًبا َتامًّ ب 

الَِيِة ُثمَّ َضْعُه ِفي ُجَمٍل ُمِفيَدٍة: َهاِت ِمَثااًل لُِكلِّ َوْزٍن ِمْن اأَلْوَزاِن التَّ أ 

ُجْمَلٌة ِفيَها )لِـ(  ١

ُجْمَلٌة ِفيَها )َكْي(   2

ُجْمَلٌة ِفيَها َعَدُد )َخْمُسوَن(  3

ْن َما َيْأتِي: َكوِّ ج 

ُجْمَلٌة ِفيَها ِفْعٌل ُمَضاِرٌع َعَلى َوْزِن )َيْفَتِعُلوَن(  4
5  ُجْمَلٌة ِفيَها ِفْعٌل َماٍض َعَلى َوْزِن )َتَفاَعَلْت(

ُجْمَلٌة ِفيَها َمْعُدوُد )َطالًِبا(  6

الُجْمَلُة الِمَثاُل الَوْزُن

اِْفَتَعَل

َتَتَفاَعِليَن

ْل َتَفعَّ

١  َخَرَج ُمِديُر الَمْدَرَسِة ِمْن الَمْطَعِم.

الَِبُة َكْي َتْنَجَح ِفي ِدَراَستَِها. 2  َتْجَتِهُد الطَّ
. َباِحيِّ 3  اِْجَتَمَع ِعْشُروَن َطالًِبا ِفي ااِلْجتَِماِع الصَّ

4  اِْشَتَرَكْت َرئِيَسَتا الَفْصِل ِفي الَجْوَلِة إَِلى الَجاِمَعِة.
اِن لَِيْذَهَبا إَِلى الَمْدَرَسِة. الَِباِن الَجِديَداِن َيْسَتِعدَّ 5  الطَّ
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ال

الُخُطَواُت:

ِم3.3.2 ,2.4.2 ,2.4.1 َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

١

ِل َصَباٍح. ِة ِفي َأوَّ يَّ َهاِب إَِلى الُكلِّ إبراهيم: َسَأْسَتِعدُّ لِلذَّ

لقمان: َسَأْجَتِمُع َمَع َأْصِدَقائِي ِفي َقاَعِة الَجاِمَعِة.

ًرا.  ُد ِمْن الُوُصوِل إَِلى َقاَعِة الُمَحاَضَرِة ُمَبكِّ سوهيلى: َسَأَتَأكَّ

ِة. يَّ ُل الَمَوادَّ الَمْدُروَسَة ِفي الُِكلِّ مريم: َسُأَسجِّ

ِة. يَّ ِة ِمْن َعِميِد الُكلِّ عمران:َأْسَتِمُع إَِلى اإِلْرَشاَداِت الَعامَّ

َة ِفي َقاَعِة الُمَحاَضَرِة. فتحي:َأْخَتاُر اأَلَماِكَن اأَلَماِميَّ

ُق  َأْقَرُأ َوُأَعلِّ

ار َعمَّ

إضافة تعليق ...

98 تسجيل إعجاب

نشر

ُم َثَلَث ُمَشاَرَكاٍت َجِديَدٍة ِفي ااِلْنسَتْقَرام َكَما َيِلي: َيْكُتُب الُمَعلِّ  ١

تِي َتْرَغُب ِفي ااِلْلتَِحاِق بَِها؟    َما الَجاِمَعُة الَّ

ُل َلَدْيَك ِفي الَجاِمَعِة؟ َولَِماَذا؟ ُص الُمَفضَّ    َما التََّخصُّ

ِل َيْوِمَك ِفي الَجاِمَعِة؟ َوَكْيَف َتْفَعُلُه؟    َماَذا َسَتْفَعُل ِفي َأوَّ

ابَِقِة. َعَلى ُكلِّ َطالٍِب َأْن َيْكُتَب َتْعِليَقاتِِه ِفي َهِذِه الُمَشاَرَكاِت إَِجاَبًة َعْن اأَلْسئَِلِة السَّ  2

ْعِليَقاِت َعَلْيَها. ُم التَّ ُم الُمَعلِّ َلَبُة ااِلْستَِجاَباِت ُثمَّ ُيَقدِّ 3  َيْقَرُأ الطَّ

اإِلْعَلُم ااِلْجتَِماِعيُّ

404١

21
ُم ِفي الَقْرِن َعلُّ التَّ



ِّ َّْسِجيِل الَجاِمِعي َيْوُم الت
الُخُطَواُت:

ااِلْسُم

اأُلْسَرُة

الِهَواَيُة

ابَِقُة الَمْدَرَسُة السَّ ُة َوالَبْرَناَمُج يَّ اأَلَمُل ِفي الُمْسَتْقَبِلالُكلِّ

1.5.2, 2.4.2, 3.4.3 ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

2

ْوِجيِه َعاُرِف َوالتَّ ُأْسُبوُع التَّ

الَمْسَكُن )الواَِلَيُة /
الَمِديَنُة /الَقْرَيُة(

َلَبِة َأْن َيْجَتِمُعوا َمْثَنى. ُم ِمْن الطَّ َيْطُلُب الُمَعلِّ  ١
انِي ُمْسَتْخِدًما الَمْعُلوَماِت الَمْذُكوَرَة. الِِب الثَّ ُل بَِتْعِريِف َنْفِسِه لِلطَّ الُِب اأَلوَّ َيُقوُم الطَّ  2

ِل، ُثمَّ َيُقوُم بِِقَراَءتَِها َأَماَم الَفْصِل. الِِب اأَلوَّ انِي الَمْعُلوَماِت َعْن الطَّ الُِب الثَّ َيْكُتُب الطَّ  3
َلَبِة. ُم َعْرَض َجِميِع الطَّ ُم الُمَعلِّ ُيَقيِّ  4
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َلى
ألو

َدُة ا
َوْح

ال

الُخُطَواُت:

ِم3.4.3 ,2.3.1 ,1.3.14 َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

3

ِجَداُر اأَلْفَكاِر

َلَبِة   وَرِة َوَيْطُلُب ِمْن الطَّ بُّ الِِب ِفي الَجاِمَعِة( َعَلى السَّ ُم الَمْوُضوَع )َحَياُة الطَّ َيْكُتُب الُمَعلِّ  ١
ِصَقِة.   َأْن َيْكُتُبوا َأْفَكاَرُهْم َعَلى اأَلْوَراِق اللَّ  

ِصَقِة َعَلى ِجَداِر الَفْصِل. ُم إِْلَصاَق اأَلْوَراِق اللَّ َيْطُلُب الُمَعلِّ  2
ِصَقِة َوَتْسِجيِل اأَلْفَكاِر ِفي َدَفاتِِرِهْم.   َلَبُة بِِقَراَءِة اأَلْوَراِق اللَّ َيُقْوُم الطَّ  3

َلَبُة اأَلْفَكاَر الَمْكُتوَبَة َأَماَم الَفْصِل. َيْقَرُأ الطَّ  4
ُم. ُمُه الُمَعلِّ الِِب ِفي الَجاِمَعِة( َوُيَقيِّ َلَبُة إِْنَشاًء َعْن )َحَياُة الطَّ َيْكُتُب الطَّ  5
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٢

ِه ِفي ِرَضا الَوالَِدْيِن ِرَضا اللَّ



نَِيُة
َّا لث

َدُة ا
َوْح

ال

4445

الَكِلَماُتالَكِلَماُت

ٌة ِفي  التَّْضِحَيُة ُمِهمَّ
َتْربَِيِة اأَلْبَناِء.

ُيَعاِمُل اأَلْوَلُد َأَبَوْيِهْم 
ُمَعاَمَلًة َحَسَنًة. 

َبٌة ِفي ُكلِّ  البِْنُت َمَؤدَّ
ُسُلوِكَها.

َعاِء  ُيْكثُِر الُمَتَواِضُع ِمْن الدُّ
َواِلْستِْغَفاِر لَِوالَِدْيِه.

ُم  اإِلْزَعاُج ِحيَنَما  َيَتَكلَّ
اأَلَبَواِن َأْمٌر َذلِيٌل.

ُة َواألُ ُموَمُة  َتْظَهُر اأُل ُبوَّ
ِفي َوْجِه الَوالَِدْيِن.
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َيْتَعُب الَوالَِداِن ِفي 
َتْربَِيِة اأَلْوَلِد.

َتَها  ُتْرِضُع اأُل مُّ َصبِيَّ
الَجْوَعى.

ُه  ُم اِلْبُن ُأمَّ ُيَكلِّ
بُِلْطٍف َولِيٍن.

الُمْحَتَرُم َدائًِما 
ُيْحِسُن  إَِلى اأُلْسَرِة.

ُق  الُِح َيَتَخلَّ اِلْبُن الصَّ
بَِأْخَلٍق َكِريَمٍة.

تَِك َنْحَو  اِْعَتِن بَِمْسُؤولِيَّ
الَوالَِدْيِن، َيا َأِخي!

َدلِيُل اأَلْلَواِن
الِفْعُلاِلْسُم



اأَلْمثَِلُة

ٍق. َيْنَجُح الُمْجَتِهُد ِفي اِلْمتَِحاِن بَِتَفوُّ  1

اأَلْبَناُء َدائًِما ُمْحَتِرُموَن لَِوالَِدْيِهْم .  2

ُبوَن ِفي الَمْلَعِب. ُب الُمَتَدرِّ َيَتَدرَّ  3

ُق بَِأْخَلٍق َمْحُمودٍَة َمْمُدوٌح. الُمَتَخلِّ  4

. الُمَتَعاِوُنوَن َيْشَتِرُكوَن ِفي الَمْشُروِع اِلْجتَِماِعيِّ  5

ِة اأُلْسَرِة. َيْنَبِغي لِْلُمَتَكاِفِحيَن َحْمُل َمْسُؤولِيَّ  6

اِْسُم الَفاِعِل
1

2

3

اِْفَتَعَل - ُمْفَتِعٌل

اِْجَتَهَد - ُمْجَتِهٌد
ٌل َل - ُمَتَفعِّ َتَفعَّ

َتَفاَعَل - ُمَتَفاِعٌل

ٌب َب - ُمَتَدرِّ َتَدرَّ

َتَعاَوَن - ُمَتَعاِوٌن

ُمَتَفاِعٌل

ٌل ُمَتَفعِّ

ُمْفَتِعٌل

اِْحَتَرَم - ُمْحَتِرٌم

ٌق َق - ُمَتَخلِّ َتَخلَّ

َتَكاَفَح - ُمتَكاِفٌح
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نَِيُة
َّا لث

َدُة ا
َوْح

ال



ِم َعلُّ ِمِمْعَياُر التَّ َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ َأْنِطُق اأَلْسَماَء ِفيَها. أ 

َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ َأْنِطُق اأَلْفَعاَل ِفيَها. ب 

ُد اأَلْسَماَء َواأَلْفَعاَل ِفيَها َشَفِهيًّا.    َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ ُأَحدِّ ج 

َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ َأْنِطُق اِْسَم الَفاِعِل َوَأْوَزاَنُه. د 

ْفَعاِل ِفيَها َشَفِهيًّا. َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ آتِي بِالُمَضادِّ لِْلَ و 

َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ َأْنِطُق اأَلْفَعاَل ِفيَها ِمْن َماٍض َوُمَضاِرٍع َوَأْمٍر.    ه 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4

الُمْحَتِرُم لِْلَعائَِلِة َلُه َأْجٌر َعِظيٌم.الِمَثاُل 
اِْسُم الَفاِعِل: الُمْحَتِرُم 

الَوْزُن: ُمْفَتِعٌل

َبٌة ِفي ُكلِّ َأْعَمالَِها.الِمَثاُل  َبٌة البِْنُت َمَؤدَّ اِلْسُم: َمَؤدَّ
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ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

ا.  َأْقَرُأ الُجَمَل ِقَراَءًة َصِحيَحًة ُثمَّ ُأَعيُِّن اأَلْسَماَء َواأَلْفَعاَل ِفيَها َشَفِهيًّ أ 

ابَِقَة ُثمَّ ُأَعيُِّن اأَلْفَعاَل ِفيَها ِمْن َماٍض َوُمَضاِرٍع َوَأْمٍر َشَفِهيًّا. َأْقَرُأ الُجَمَل السَّ ب 

الَِيَة  ُثمَّ آتِي بُِمَراِدِف الَكِلَماِت الَحْمَراِء. َأْقَرُأ الُجَمَل التَّ ج 

1  المحترم لِْلَعائَِلِة َلُه َأْجٌر َعِظيٌم. 

َماِن َعْن مسؤولية اأُلْسَرِة. 2  الَوالَِداِن َيَتَكلَّ

3  اِلْبُن متصل بَِوالَِدْيِه َعْبَر اإِلْنَترنِت.

َعاِء َواِلْستِْغَفاِر لَِوالَِدْيَها. 4  ُتْكثُِر المتواضعة ِمْن الدُّ

5  المتصف بِِصَفاٍت َمْحُموَدٍة َمْحُبوٌب َلَدى الَجِميِع.

ِميِل لِْلَكِلَماِت الَحْمَراِء ِفي الُجَمِل. ُم ِقَراَءَة الزَّ ُأَقيِّ د 

ُه النَّاُس. ُق بَِأْخَلٍق َمْحُموَدةٍ  ُيِحبُّ الُمَتَخلِّ   1

. َيْهَتمُّ الُمَتَواِضُع َدائًِما بَِتْقِديِم َحقِّ اأُلمِّ   2

َكاَفَح الَوالَِداِن ِمْن َأْجِل َسَعاَدِة اأَلْبَناِء.   3

َماِن َمْمُنوٌع. إِْزَعاُج الَوالَِديِن ِحيَنَما َيَتَكلَّ   4

ِه    الَِّذي ُيِطيُع الَوالَِديِن َأَحبُّ إَِلى اللَّ   5
َوَرُسولِِه.   

ْل َأْعَباَء الَعائَِلِة، َيا َأِخي! 1  َتَحمَّ

2  َيْعَتنِي اأَلُب بَِنَفَقِة َأْوَلِدِه.

3  اِتََّصَفْت اأُلمُّ َدائًِما بِِصَفاِت اأُلُموَمِة.

َكاَفَح الَوالَِداِن ِفي َأَداِء الَواِجَباِت.   4

ُة َبْيَنُكْم. ْد الَمَحبَّ َهالِيَك َتَتَولَّ َتَواَضْع أِلَ   5

الُمْحَتَرُم َدائًِما ُيْحِسُن إَِلى اأُلْسَرِة.   6

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.5

ْقيِيِم اِْستَِماَرُة التَّ

امسح
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نَِيُة
َّا لث

َدُة ا
َوْح

ال



ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

ِحيَحِة.   ِة الصَّ َأْمَلُ الَفَراَغاِت بِالَكِلَماِت الُمَناِسَبِة َوْفَق الَقَواِعِد اإِلْمَلئِيَّ أ 

الَِيِة َوَأَضُعُه ِفي الَفَراَغاِت. َأُصوُغ  اِْسَم الَفاِعِل ِمْن اأَلْفَعاِل التَّ ب 

الَِيِة ُثمَّ َأَضُعُه ِفي ُجَمٍل ُمِفيَدٍة. َأْكُتُب ِمَثاًل لُِكلِّ َوْزٍن ِمْن اأَلْوَزاِن التَّ ج 

1   ُقْدَوٌة َحَسَنٌة لِْلَجِميِع.

. ُه َعزَّ َوَجلَّ 2   َأَبَوْيُكْم َيْرَحْمُكْم اللَّ

َعَلْيَنا  َحَسَنٌة ِعْنَد ُمَقاَبَلِة اآلَخِريَن.   3

َعاِء َوَكْثَرِة اِلْستِْغَفاِر. ُر  َوالَِدْيِه بِالدُّ ُيَقدِّ   4

َعَلى اأَلْبَناِء  الَوالَِدْيِن ِفي ُكلِّ َوْقٍت ُطوَل الَحَياِة.   5

الُجْمَلُةالِمَثاُلالَوْزُن

َتَعاَوُنوا

ُم َيَتَكلَّ

َداِن َتَتَودَّ

َيْعَتنِي 

َيتَِّصُف

َتْحِمي  اأُلْسَرَة بُِكلِّ ِحَماَيٍة.   3

. ْكِر لِـ  ُيِقيُم اأَلَبَواِن َمْأُدَبَة الشُّ   2

. 1   ُيوِصي َدائًِما بَِتْقِديِم َحقِّ اأُلمِّ

5    بِِصَفاٍت َمْحُموَدٍة َمْحُبوٌب َلَدى الَجِميِع.

4    بُِأُموِر الَوالَِدْيِن ُيَساِعُدُهَما ِحيَنَما َيْأتِي إَِلْيِهَما.    

ُمَعاَملٌة

اِْرَحُموا

اِْحتَِراُم

الُمَكاِفُحوَن

الَبارُّ

َل َتَفاَعَلْتَتَفعَّ ْلَيْفَتِعُل اِْفَتَعَلَتَفعَّ

3.1.1, 3.1.2, 3.1.5
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ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

نَِيُة
َّا لث

َدُة ا
َوْح

ال

الُخُطَواُت:

َلَبَة إَِلى َمْجُموَعاٍت.  ُم الطَّ ُم الُمَعلِّ ُيَقسِّ  1

ْوِر. ُم َطالٌِب َواِحٌد ِمْن الَمْجُموَعاِت إَِلى اأَلَماِم َحْسَب الدَّ َيَتَقدَّ  2

ُلَها بُِدوِن َصْوٍت. الُِب الَكِلَماِت الَمْطُروَحَة َلُه َفُيَمثِّ َيْقَرُأ الطَّ  3

ْمثِيِل َشَفِهيًّا. ُن َأْعَضاُء ُكلِّ َمْجُموَعٍة إَِجاَبَة َذلَِك التَّ ُيَخمِّ  4

ْوَحِة، َوَلَها َدَرَجَتاِن. ِحيَحَة َعَلى اللَّ َتْكُتُب الَمْجُموَعُة اإِلَجاَبَة الصَّ  5

تِي َتْحُصُل َعَلى َأْكَثِر َدَرَجٍة ِهَي الَفائَِزُة. الَمْجُموَعُة الَّ  6

ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ 1.1.1 , 1.1.4

1

3

2

4

1

ْمثِيِل َتْخِميُن التَّ
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1.1.4, 2.1.1, 2.1.3, 3.1.5

الَِيِة: َهاِت ُمَراِدًفا لِْلَكِلَماِت التَّ
ٌة - َيْحَتِرُم - َكاَفَح َمْسُؤولِيَّ

الَِيِة: ْوَزاِن التَّ ُاْذُكْر ِمَثاًل لِْلَ
ْل  اِْفَتَعَل - َيَتفَاَعُل - َتَفعَّ

َما َأْوَزاُن اِْسمِ الَفاِعِل 
الَِيِة؟ لِْلَكِلَماِت التَّ

ُق الُمَتَعاِمُل - الُمتَِّصُف - الُمَتَخلِّ

الَِيِة: ا لِْلَكِلَماِت التَّ ُاْكُتْب ُمَضادًّ
َصالٌِح - َيْعَتنِي - ُيِطيُع

ْن ُجْمَلًة ُمِفيَدًة بِاْستِْخَداِم  َكوِّ
الَِيِة:  الَكِلَماِت التَّ

ٌة    َتْضِحَيٌة - ُيوِصي - َمْسُؤولِيَّ

ُة اأُلوَلى الَمَحطَّ

انَِيُة ُة الثَّ الَمَحطَّ

الَِثُة ُة الثَّ الَمَحطَّ

ابَِعُة ُة الرَّ الَمَحطَّ
ُة الَخاِمَسُة الَمَحطَّ

البَِداَية

َهاَية النِّ

َهاَيِة... ُمَباَرٌك، أِلَ نَّنِي َفائٌِز ُمْمَتاٌز! َأِصُل إَِلى النِّ

2

ِسَباُق اِلْستِْكَشاِف

ًّا ُكْن اِْبًنا َبار
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ُم ِفي الَقْرِن َعلُّ التَّ



نَِيُة
َّا لث

َدُة ا
َوْح

ال

5253

َراِكيُب َراِكيُبالتَّ التَّ
َلَة  َيا َأِخي، َوثِّْق الصِّ

بَِأَخَوْيَك!

، اِْخِفْض  َيا ُبَنيَّ
َجَناَحْيَك لِْلَوالَِدْيِن!

اِلْبُن الَبارُّ ُيَساِعُد َأَبَوْيِه 
َعَلى َتْنِظيِف الَبْيِت.

َتِلُد اأُلمُّ الَحُنوُن 
ْوَأَمْيِن. اِْبَنْيَها التَّ

َعاِء  ُتْكثُِر البِْنَتاِن ِمْن الدُّ
َواِلْستِْغَفاِر  لَِوالَِدْيِهَما.

ُيَراِقُب اأَلَبَواِن بِْنَتْيِهَما 
ِفي ِدَراَستِِهَما.
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َبُة َتتَِّصُف  البِْنُت الُمَؤدَّ
بَِأْحَسِن اأَلْخَلِق.

َة الَبْيِت، َأْحِسنِي   َيا َربَّ
إَِلى َخاِدَمَتْيِك.

َيْعَتنِي اِلْبُن
 بِالَوالَِدْيِن الَعُجوَزْيِن.

ِطيُف َدائًِما  اِلْبُن اللَّ
ُد إَِلى َأَبَوْيِه. َيَتَودَّ

اأَلُخ َيتَِّصُل بَِوالَِدْيِه 
ِفي الَقْرَيِة َهاتِِفيًّا.

َتْهَتمُّ اأُلمُّ بَِوَلَدْيَها
َدلِيُل اأَلْلَواِن ُكلَّ اأَلْوَقاِت.

ْرِكيُب  التَّ

اإِلَضاِفيُّ
الِفْعُل 
ْعبِيِريُّ التَّ



اإِلْعَراُب:

ٌر َضِميٌر ُمتَِّصٌلُمَثنَّى ُمَذكَّ

الَوالُِد ُمَساِعَداُه ُمِطيَعاِن ِفي الَعَمِل.      1

ُمَضاٌف إَِلْيِهُمَضاٌف

َضِميٌر ُمتَِّصٌل ُمَثنَّى ُمَؤنٌَّث

َتْحِمي اأُلمُّ بِْنَتْيَها ُكلَّ اأَلْوَقاِت.      2

ُمَضاٌف إَِلْيِهُمَضاٌف

ْفُل ِحيَنَما َتْطُبُخ اأُلمُّ الَوْجَبَة.  َيْبِكي الطِّ

ِفْعٌل ُمَضاِرٌعَظْرٌف       

ْرِكيُب اإِلَضاِفيُّ التَّ

ْرُف )ِحيَنَما( الظَّ

َتْطُبُخِحيَنَماَهابِْنَتْيُهُمَساِعَداالَكِلَمُة

الَمْوِقُع
ُمْبَتَدٌأ َثاٍن

)ُمَضاٌف(
ُمَضاٌف إَِلْيِه

َمْفُعوٌل بِِه

)ُمَضاٌف(
َظْرٌفُمَضاٌف إَِلْيِه

ِفْعٌل 
ُمَضاِرٌع

َمْرُفوٌعَمْبنِيٌَّمْبنِيٌّ ِفي َمَحلِّ َجرٍَّمْنُصوٌبَمْبنِيٌّ ِفي َمَحلِّ َجرٍَّمْرُفوٌعالَحاَلُة 

ُةاأَللُِفالَعَلَمُة مَّ ُكوُنالَياُءالضَّ ُكوُنالسُّ ُةالسُّ مَّ الضَّ
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ِم َعلُّ ِمِمْعَياُر التَّ َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

َة ِفيَها. َراِكيَب اإِلَضاِفيَّ َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ َأْنِطُق التَّ أ 

ُد الُمَضاَف َوالُمَضاَف إَِلْيِه ِفيَها. َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ ُأَحدِّ ب 

َة ِفيَها. ْعبِيِريَّ َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ َأْنِطُق اأَلْفَعاَل التَّ ج 

َة ِفيَها. ْعبِيِريَّ َة َواأَلْفَعاَل التَّ َراِكيَب اإِلَضاِفيَّ َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ ُأَعيُِّن التَّ د 

ا.     الَِيِة َشَفِهيًّ َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ ُأِجيُب َعْن اأَلْسئَِلِة التَّ ه 

ْفَلُة؟ ُد الطِّ إَِلى َمْن َتَتَودَّ   1
ُذ اأُلمُّ الَعَمَل؟ َمَع َمْن  ُتَنفِّ   2

َعَلَم  َيْحِرُص الَوالَِداِن؟   3

؟ إَِلَم ُتْصِغي اأُلمُّ    4
ِفيَم  ُيَساِعُد اأَلُخ ُأْخَتْيِه؟   5

َعَلْيَنا َأْن َنتَِّصَل بِالَوالَِدْيِن ِفي ُكلِّ ِحيٍن.الِمَثاُل 

ْسَرِة. الِمَثاُل  اآلَباُء ُمْكَتِسُبو الَعْيِش لِْلُ

ُة: ُكلِّ ِحيٍن َراِكيُب اإِلَضاِفيَّ التَّ
ـِ ُة: َنتَِّصَل ب ْعبِيِريَّ اأَلْفَعاُل التَّ

الُمَضاُف: ُمْكَتِسُبو
الُمَضاُف إَِلْيِه: الَعْيِش

 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4  
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ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

ُد إَِلى َأَبَوْيِه. ِطيُف َدائًِما َيَتَودَّ اِلْبُن اللَّ   1

َبُة َتتَِّصُف بَِأْحَسِن اأَلْخَلِق. البِْنُت الُمَؤدَّ   2

َيْعَتنِي اأَلْبَناُء بِالَوالَِدْيِن الَعُجوَزْيِن.   3

اِلْبُن الَبارُّ ُيَساِعُد َأَبَوْيِه َعَلى َتْنِظيِف الَبْيِت.   4

ي اأَلَبَواِن بَِأْمَوالِِهَما ِمْن َأْجِل بِْنَتْيِهَما.  ُيَضحِّ   5

َة ِفْيَها ِقَراَءًة َصِحيَحًة. ْعبِِيِريَّ ًزا َعَلى اأَلْفَعاِل التَّ َأْقَرُأ الُجَمَل ُمَركِّ ب 

َبَراِت. ِة ِفيَها ِقَراَءًة َصِحيَحًة ِمْن َحْيُث النَّ َراِكيِب اإِلَضاِفيَّ ًزا َعَلى التَّ َأْقَرُأ الُجَمَل ُمَركِّ أ 

ابُِر ِفي َتْربَِيِة اِْبَنْيِه. َيْتَعُب الَوالُِد الصَّ   1

َة َمَع بِْنَتْيَها. ُذ اأَلْعَماَل الَخْيِريَّ اأُلمُّ ُتَنفِّ   2

َبا ِطْفَلَتْيُكَما َتْأِديًبا َسِليًما! َيا اِْمَرَأَتاِن، َأدِّ   3

ُب اأَلُخ بُِقُدوِم ُأْخَتْيِه الَعِزيَزَتْيِن إَِلى الَبْيِت. ُيَرحِّ   4

َهاُت إَِلى َأْخَباِر َوَلَدْيِهنَّ الَمْحُبوَبْيِن. ُتْصِغي اأُلمَّ   5

اأَلُب َيْعَتنِي بَِسَلَمِة َأْبَنائِِه اِْعتَِناًء.   1

َها لَِجْذِب اِْنتَِباِهَها. ُد إَِلى ُأمِّ ْفَلُة َتَتَودَّ الطِّ   2

الُمِطيُعوَن ُيْحِسُنوَن إَِلى َأَبَوْيِهْم ِفي الُمَعاَمَلِة.   3

ِة.  ُق بِاأُلُخوَّ َعاَدُة ِفي اأُلْسَرِة َتَتَعلَّ 4   السَّ

ُق اِلْبُن الَبارُّ بِاأَلْخَلِق الَمْحُموَدةِ. َيَتَخلَّ   5

2.2.1, 2.2.2, 2.2.3

ا.  َة ِمْنَها َشَفِهيًّ ْعبِيِريَّ الَِيَة ُثمَّ َأْسَتْخِرُج اأَلْفَعاَل التَّ َأْقَرُأ الُجَمَل التَّ ج 

5657

نَِيُة
َّا لث

َدُة ا
َوْح

ال



ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

َلَة َبْيَن أخويكما! َقا الصِّ َيا َوَلَداِن، َوثِّ   1

اأُلْخُت تتصل بَوالَِدتَِها ِفي الَقْرَيِة َهاتِِفيًّا.   2

َعاِء َواِلْستِْغَفاِر لِوالديهما. تكثر البِْنَتاِن من الدُّ   3

َيْحِمي اأَلْبَناُء والديهم الَعُجوَزْيِن ُكلَّ اأَلْوَقاِت.   4

َتْبُذُل اأُلمُّ ُجُهوَدَها ِمْن َأْجِل َسَعاَدِة بنتيها.   5

ْوَأَمْيِن. َتِلُد اأُلمُّ الَحُنوُن ابنيها التَّ   6

اِلْبُن الَبارُّ يساعد أبويه على َتْنِظيِف الَبْيِت.   7

الَِيِة.  ِة الَحْمَراِء التَّ ْعبِيِريَّ ِة َواأَلْفَعاِل التَّ َراِكيِب اإِلَضاِفيَّ ِميِل لِلتَّ ُم ِقَراَءَة الزَّ ُأَقيِّ ه 

ُن ِمْن الَكِلَمَتْيِن َتْرِكيًبا إَِضاِفيًّا َصِحيًحا ُثمَّ َأْقَرُأ ُه.  ُأَكوِّ د 

الَبْيَتاِن + ُهَما   1

اأَلَبَوْيِن + َأْنـُتْم   2

الُغْرَفَتاِن + َأْنـُتَما   3

الَيَدْيِن + َأْنِت   4

اَرَتْيِن + ِهَي يَّ السَّ   5

َياِن + َنْحُن الُمَربِّ   6

2.2.2, 2.2.4

ْقيِيِم اِْستَِماَرُة التَّ

امسح
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ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

َة ِمْن الُجَمِل َنْقًل َصِحيًحا.  ْعبِيِريَّ َة َواأَلْفَعاَل التَّ َراِكيَب اإِلَضاِفيَّ َأْنُقُل التَّ أ 
)انظر صفحة 53-52(    

ُن ِمْن الَكِلَمَتْيِن َتْرِكيًبا إَِضاِفيًّا َصِحيًحا ُثمَّ َأْكُتُبُه ِفي الَخاَنِة.  ُأَكوِّ ب 

الَِيِة. َة الُمَناِسَبَة ِفي الَفَراَغاِت التَّ َراِكيَب اإِلَضاِفيَّ َأَضُع التَّ ج 

ُذ اأُلْخَتانِ  ِفي اإِلَداَرِة. ُتَنفِّ   1

ْيِل. َرَأْت اأُلمُّ  ِفي ُسوِق اللَّ   2

. ُيِطيُع  الُمْؤِمُنوَن  َأَواِمَر     3

َيا َوَلَداِن، َعاِشَرا    بَِمْعُروٍف!   4

ُيَساِعُد الَوالُِد  ِفي َتْرتِيِب َأَثاِث الَبْيِت.    5

البِْنَتاِن 1

اأَلَخَوْيِن

اأُلْخَتاِن

الَوالَِداِن

اِلْبَنْيِن

2

3

4

5

ُهَو

َأْنـُتَما

ِهَي

ُهْم

َأْنـُتْم

َوِظيَفَتْيِهَما ُأْخَتْيُكَما

بِْنَتْيِه

َوالِِديِهْم

َصِديَقَتْيَها َأَخَوْيَك

3.2.1, 3.2.2, 3.2.3
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ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

ِهَما َدائًِما. الَوَلَداِن  ُأمِّ   1

اأَلُخ  َسَلَمِة َأَخَواتِِه .   2

ُجُل  َوالَِدتِِه. الرَّ   3

اآلَباُء َيْعَتُنوَن بَِتْربَِيِة َأْوَلِدِهْم.   1

اِلْبُن َيتَِّصُل بَِأبِيِه َعْبَر اإِلْنَتْرنِت.   2

ُاْنُظْر إَِلى َوْجِه والَِدْيَك الَحُنوَنْيِن.   3

البِْنُت   اأَلْخَلِق الَمْحُموَدِة.   4

َعَلْيُكْم َأْن  الَوالَِدْيِن ِفي ُكلِّ ِحيٍن.   5

الَِيِة. َة ِفي الَفَراَغاِت التَّ ْعبِيِريَّ َأَضُع اأَلْفَعاَل التَّ د 

َة ِفي الُجَمِل ُثمَّ َأْكُتُبَها. ْعبِيِريَّ َة َواأَلْفَعاَل التَّ َراِكيَب اإِلَضاِفيَّ ُأَعيُِّن التَّ ه 

ِذي الَواِجَباِت َنْحَو بِْنَتْيِك! َيا َوالَِدُة، َنفِّ   4

َواَفَقْت اأُلمُّ َعَلى اِْقتَِراِح بِْنَتْيَها الَجيِِّد.   5

َتتَِّصُلوا بِـ َداِن إَِلى َيَتَودَّ

ُيْحِسُن إَِلى

َيْعَتنِي بِـ

ُق بِـ َتَتَخلَّ

ُة ْعبِيِريَّ اأَلْفَعاُل التَّ ُة َراِكيُب اإِلَضاِفيَّ التَّ

3.2.4, 3.2.5
59 58595959
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ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

نَِيُة
َّا لث

َدُة ا
َوْح

ال

الُخُطَواُت:

َلَبَة إَِلى َمْجُموَعاٍت. ُم الطَّ ُم الُمَعلِّ ُيَقسِّ  1

َمائِِر َعَلى الَمْجُموَعاِت. ُم بَِطاَقاِت اأَلْسَماِء وبَِطاَقاِت الضَّ ُع الُمَعلِّ ُيَوزِّ  2

ا    َمائِِر لَِتُكوَن َتِرِكيًبا إَِضاِفيًّ ُق الَمْجُموَعاُت َبْيَن بَِطاَقاِت اأَلْسَماِء َوبَِطاَقاِت الضَّ ُتَوفِّ  3
   َصِحيًحا َمَع َتْغيِيِر َما َيْلَزُم.

وَرِة َوَتْقَرُأَها. بُّ َتْكُتُب الَمْجُموَعاُت اإِلَجاَباِت َعَلى السَّ  4

ُق َعَلْيَها. ُم اإِلَجاَباِت َوُيَعلِّ ُم الُمَعلِّ ُيَقيِّ  5

َرَجاِت ِفي َأْسَرِع َوْقٍت. تِي َتْحُصُل َعَلى َأْكَثِر الدَّ الَمْجُموَعُة الَفائَِزُة ِهَي الَّ  6

2.2.1, 2.2.3

1

ْوَأِميَُّة البَِطاَقاُت التَّ
ْوَأِميَُّة البَِطاَقاُت التَّ

امسح

نَِيُة
َّا لث

َدُة ا
َوْح

ال
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ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

ًّا ُكْن اِْبًنا َبار

الُخُطَواُت:

َلَبَة إَِلى َمْجُموَعاٍت. ُم الطَّ ُم الُمَعلِّ 1  ُيَقسِّ

َراِكيِب لِْلُمَناَقَشِة. ٍن َحْوَل التَّ ُم ُكلَّ َمْجُموَعٍة بَِتـْكِليٍف ُمَعيَّ ُف الُمَعلِّ 2  ُيَكلِّ

ْكِليَف ُثمَّ َتْكُتُب اأَلْجِوَبَة َعَلى الَوَرَقِة. 3  ُتَناِقُش الَمْجُموَعُة التَّ

ْرتِيِب لَِتْقيِيمِ اأَلْجِوَبِة. ُك الَمْجُموَعاُت ِفيَما َبْيَنَها َعَلى التَّ 4  َتَتَحرَّ

ُم َعَلْيَها. ُق الُمَعلِّ وَرِة َوُيَعلِّ بُّ 5  َتْكُتُب الَمْجُموَعاُت ُمَلَحَظاتَِها َعَلى السَّ

َهاِت َخْمَس ُجَمٍل ِفيَها َتْرِكيٌب إَِضاِفيٌّ

ُر + اِْسٌم ُمْفَرٌد ُمَؤنٌَّث( )اِْسٌم َظاِهٌر ُمَثـنَّى ُمَذكَّ

َهاِت َخْمَس ُجَمٍل ِفيَها َتْرِكيٌب إَِضاِفيٌّ

)اِْسٌم َظاِهٌر ُمَثـنَّى ُمَؤنٌَّث + َضِميٌر ُمتَِّصٌل(

ِة  ْعبِيِريَّ ْفَعاِل التَّ َهاِت َخْمَسَة َأْمثَِلٍة لِْلَ
تِي َتْسَتْخِدُم "بِـ"  الَّ

تِي  ِة الَّ ْعبِيِريَّ ْفَعاِل التَّ َهاِت َخْمَسَة َأْمثَِلٍة لِْلَ
َتْسَتْخِدُم "َعَلى"

1.2.1, 1.2.2, 2.2.1, 3.2.3, 3.2.4

2

ْرِكيبِيَُّة الَجْوَلُة التَّ
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نَِيُة
َّا لث

َدُة ا
َوْح

ال

6263

ا َحُنوًنا  ِصْرِت ُأمًّ
ْبَنائِِك. ًة أِلَ َوِمَثالِيَّ

ِصْرُتْم ِرجَاًل  ُمْكَرِميَن 
ِة الَعِظيَمِة. ِل الَمْسُؤولِيَّ بَِتَحمُّ

ِصْرَت ُقْدَوًة 

َحَسَنًة لُِزَمَلئَِك.

َصاَرْت التَّْضِحَيُة 
َمْطُلوَبًة ِفي الَحَياِة 

ِعيَدِة. السَّ

ا  َصاَر الَوَلُد  َبارًّ
لَِوالَِدْيِه.

َصاَر ُدَعاُء اأُلمِّ 

اًل لِْلَبَناِت. ِسَلًحا َفعَّ

الُجَمُلالُجَمُل



ًّا ُكْن اِْبًنا َبار

6263

الَِحُة َصْعَبٌة  اأَلْعَماُل الصَّ
َوَلِكنَّ َأْجَرَها َكبِيٌر.

ٍة  ُذ ُكلَّ َمْسُؤولِيَّ اأَلُب ُيَنفِّ
َكْي َتْسَعَد اأُلْسَرُة.

َأْكَرُم النَّاِس َمْن  ُيْحِسُن 
ُمَعاَمَلَة الَوالَِدْيِن.

الَوالُِد َيْتَعُب ِفي َتْربَِيِة 
ُه َيْرَضى بِِه. اأَلْوَلِد َوَلِكنَّ

اِلْبُن ُيْكثُِر ِمْن 
اِلْستِْغَفاِر لَِيَناَل 

ِه. ِرَضا اللَّ

ُم الُِح ُيَكلِّ الَوَلُد الصَّ

ًنا. ُه َليِّ ُأمَّ



َصاَر / َلِكنَّ

َمْنُصوٌبَمْرُفوٌع 

َصاَر الَوَلَداِن َصالَِحْيِن.      1

َخَبُر َصاَراِْسُم  َصاَر

َمْعَلوَماٌت
َتْصِريُف ِفْعِل )َصاَر(

َصاَر

ِصْرَت

ُهَو

َأْنَت

َصاَرْت

ِصْرِت

ِهَي

َأنِْت

اأَلْعَداُد الَمْعُطوَفُة

الَمْعُطوُفالَعَدُد

َقًة. َحَضَر َسْبٌع َوِعْشُروَن ُمَتَصدِّ   1

َتْميِيٌز 
َمْنُصوٌب

َتْميِيٌز الَمْعُطوُفالَعَدُد
َمْنُصوٌب

ًقا. َحَضَر َسْبَعٌة َوِعْشُروَن ُمَتَصدِّ   2

اأَلْعَداُد الَمْعُطوَفِة

امسح

اإِلْعَراُب:

َقًةَكبِيٌرَأْجَرَصالَِحْيِنالَوَلَداِنالَكِلَمُة ًقا/ ُمَتَصدِّ ُمَتَصدِّ

َتْميِيٌزَخَبُر  َلِكنَّاِْسُم َلِكنََّخَبُر َصاَراِْسُم َصاَرالَمْوقُع

َمْنُصوٌبَمْرُفوٌعَمْنُصوٌبَمْنُصوٌبَمْرُفوٌعالَحاَلُة 

ُةالَفْتَحُةالَياُءاأَللُِفالَعَلَمُة الَفْتَحُةالَضمَّ

َمْرُفوٌعَمْنُصوٌب

الِحُة َصْعَبٌة    اأَلْعَماُل الصَّ      2
َوَلِكنَّ َأْجَرَها َكبِيٌر.   

َخَبُر  َلِكنَّاِْسُم  َلِكنَّ

6465 6465

نَِيُة
َّا لث

َدُة ا
َوْح

ال



ِم َعلُّ ِمِمْعَياُر التَّ َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

ا. الَِيِة َشَفِهيًّ َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ ُأِجيُب َعْن اأَلْسئَِلِة التَّ د 

َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ َأْشَرُحَها بِالُجْمَلِة الَبِسيَطِة َشَفِهيًّا. ب 

َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ ُأَعيُِّن اأَلْعَداَد َوَمْعُدوَدَها ِفيَها َشَفِهيًّا.   ه 

ِفيَم َتَتَعاَوُن؟   1

َعَلَم َتْعَتِمُد؟   2

ُم؟ َعمَّ َنَتَكلَّ   3

ُث؟ َعمَّ َتَتَحدَّ   4

َعاَمُل؟ نَتَ ِفيَم    5

َكَتاِت َوالَوَقَفاِت  َبَراِت َوالسَّ َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ َأْنِطُقَها ُمَراِعًيا النَّ أ 

ِحيَحَة. الصَّ   

" ِفيَها َشَفِهيًّا.  َأْسَتِمُع  إَِلى الُجَمِل ُثمَّ َأْنِطُق َخَبَر "َصاَر" َو"َلِكنَّ ج 

1.3.1, 1.3.2, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.8, 1.3.11

ا لَِوالَِدْيِه. الِمَثاُل  اَصاَر الَوَلُد َبارًّ َخَبُر َصاَر: َبارًّ
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ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

ُجُل بِاأَلْخَلِق الَكِريَمِة لَِيُكوَن ُقْدَوًة َحَسَنًة. ُق الرَّ َيَتَخلَّ   1

ِة الَعِظيَمِة. ِل الَمْسُؤولِيَّ ِصْرُتْم ِرَجاًل ُمْكَرِميَن بَِتَحمُّ   2

3   َيا َأْبَنائِي، َأِطيُعوا َوالَِدْيُكْم َحْيُث ُأِمْرُتْم!

4   َأْسِرْع إَِلى َتْلبَِيِة نَِداِء اأُلمِّ ِحيَنَما ُتَناِديَك.

ُمُهَما. َل َتْزُجْر الَوالَِدْيِن ِحيَنَما ُتَكلِّ   5

ِحيَحَة. َكَتاِت َوالَوَقَفاِت الصَّ َبَراِت َوالسَّ اِلَيَة ُمَراِعًيا النَّ َأْقَرُأ الُجَمَل التَّ أ 

َأْقَرُأ الُجَمَل ُثمَّ ُأَعيُِّن اِلْسَم َوالَخَبَر لِـ)َصاَر( ِفيَها. ج 

َصاَرْت الَوالَِدُة َسِعيَدًة ِفي اأُلْسَرِة.   1

ِصْرُتْم َأْبَناًء ُمْحَتَرِميَن ِفي الُمْجَتَمِع.   2

َتِصيُر الَبَناُت ُمِطيَعاٍت بَِأَداِء الَواِجَباِت.   3

. ِصْر اِْبًنا َصالًِحا بَِتْقِديِم َحقِّ اأُلمِّ   4
َيِصْيُر اأَلْبَناُء ُمِطْيِعْيَن بَِأَداِء الَواِجَباِت.   5

اِلَيَة ُثمَّ َأْشَرُحَها بِالُجْمَلِة الَبِسيَطِة.  َأْقَرُأ الُجَمَل التَّ ب 

الَِحُة َصْعَبٌة َلِكنَّ َأْجَرَها َكبِيٌر. اأَلْعَماُل الصَّ   1
ُهَما. ُه َيْكَرُه َمْن َيُعقُّ ُه َمْن ُيِطيُع الَوالَِدْيِن َلِكنَّ ُيِحبُّ اللَّ   2

ي إَِلى الُعُقوِق.  الَِح ُيَؤدِّ الُِح َيْهِدي إَِلى البِرِّ َلِكنَّ الطَّ الصَّ   3

ِة. َصاَرْت التَّْضِحَيُة َمْطُلوَبًة ِفي الَحَياِة اأُلَسِريَّ   4

ِة. َها َتْحَتاُج إَِلى التَّْضِحَيِة الَحِقيِقيَّ اَعُة َمْعُروَفٌة َلِكنَّ الطَّ   5

2.3.1, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.9 6667
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ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

الَبْيُت َصِغيٌر َلِكنَّ ِسْعَرُه َغاٍل.    1
. ُه َذِكيٌّ الَوَلُد النَِّشيُط َفِقيٌر َلِكنَّ   2

ْسَرتَِها. َصاَرْت الُمِطيَعُة بِْنًتا َصالَِحًة أِلُ   3

ُبوَن ُمْكَرِميَن َلَدى الُمْجَتَمِع. َصاَر الُمَؤدَّ   4

. مِّ َعاِء لِْلُ ِصْرُتْم َأْوَلًدا َصالِِحيَن بَِكْثَرِة الدُّ   5

ًة. َه )33( َمرَّ اأُلمُّ َتْحَمُد اللَّ   1

َأَماَم الُمَحاِضِر )82( ُمْسَتِمًعا.   2

َأْنَفَق اأَلُب َعَلى َأْوَلِدِه )65( ِريْڠِڬيًتا.    3

ِة )53( َيْوًما. َخَرَج َأِخي إَِلى الَعَمِل لُِمدَّ   4

َياِضيَّاِت. َتْحُصُل ُأْختِي َعَلى )89( َدَرَجًة ِفي الرِّ   5

اِلَيَة ُثمَّ َأْذُكُر اأَلْعَداَد َوالَمْعُدوَد ِفيَها َشَفِهيًّا. َأْقَرُأ الُجَمَل التَّ د 

اِلَيِة. ِميِل لِْلُجَمِل التَّ ُم ِقَراَءَة الزَّ ُأَقيِّ و 

صارت األخت اللطيفة مؤدبة في أخلقها.   1
يطيع البن الوالدين  ليحصل على رضاهما.   2

تكثر البنت من األعمال الصالحة لتنال األجر.   3

يشرح المحاضر المحاضرة أمام ثمانين طالبا.   4

الطاعة معروفة ولكنها تحتاج إلى التضحية الحقيقية.   5

2.3.7, 2.3.8, 2.3.10

ْقيِيِم اِْستَِماَرُة التَّ

امسح

اِلَيَة ُثمَّ ُأَعيُِّن َمْوقَع الَكِلَماِت الَحْمَراِء َوَحاَلَتَها َوَعَلَمَتَها.  َأْقَرُأ الُجَمَل التَّ ه 
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ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

ْكِل )انظر صفحة 62 -63(. ْبِط بِالشَّ أ  َأْنُقُل الُجَمَل َنْقًل َصِحيًحا َمَع الضَّ

ب  َأْمَلُ الَفَراَغاِت بالَكِلَماِت الُمَناِسَبِة لَِتُكوَن ُجْمَلًة ُمِفيَدًة.

ٌد َرُجٌل َكِريٌم. ُمَحمَّ   1

َأْنِت ُأْخٌت ُمْحَتَرَمٌة ِفي الُمْجَتَمِع.   2

َقٌة بِاأَلْخَلِق الَكِريَمِة. َعائَِشُة بِْنٌت ُمَتَخلِّ   3

َراَسِة. اأَلْبَناُء اأَلْبَراُر ُمَكاِفُحوَن ِفي الدِّ   4

ِل الَمْسُؤولِيَّاِت الَكثِيَرِة. َأْنُتْم ِرَجاٌل ُمْكَرُموَن بَِتَحمُّ   5

ُر َما َيْلَزُم.    َأَضُع )َصاَر( ِفي الُجَمِل وُأَغيِّ ج 

الِكَفاَح َتْقِديُم

ُم   ُتَكلِّ

ُذ    ُيَنفِّ

َتْربَِيِة

ِصْرَت َرُجًل َعِظيًما بَِفْضِل  َوالَِدْيَك.   1

َها بُِلْطٍف َولِيٍن. 2   البِْنُت الُمِطيَعُة ُأمَّ

َعَلى اأَلْبَناِء  َحقِّ اأُلمِّ َعَلى ُحُقوِقِهْم.   3

ٍة لَِتْسَعَد الَعائَِلُة.  الُِح   ُكلَّ َمْسُؤولِيَّ اِلْبُن الصَّ   4

النََّجاُح َشْيٌء َعِظيٌم لِْلِْنَساِن َوَلِكنَّ  ِفي َتْحِقيِقِه َكبِيٌر.    5
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)27( َطالٌِب   1

)51( َسَنٌةٌ   2

)63( ُمْسَتِمٌع   3

)75( بَِطاَقٌة    4

)84( ُمْشَتِرٌك   5

)96( َيْوٌم   6

ُأْعِرُب الَكِلَماِت الَحْمَراَء َحْسَب َمْوِقِعَها َوَحاَلتَِها َوَعَلَمتَِها . د 

. ِصْرُت َوَلًدا َعِظيًما بَِكْثَرِة ُدَعاِء اأُلمِّ   1

ُه ُمَتَواِضٌع. الَوَلُد الُمْجَتِهُد َشاِطٌر َوَلِكنَّ   2

ْسَرتَِها. َبُة بِْنًتا َصالَِحًة أِلُ َصاَرْت الُمَؤدَّ   3
َباَس َوَلِكنَّ ِمْقَياَسُه َصِغيٌر. ُتِحبُّ اأُلمُّ اللِّ   4
ُبوَن ُمْكَرِميَن َلَدى الُمْجَتَمِع. َصاَر الُمَؤدَّ   5

َصاَرْت الُمْجَتِهَدُة َناِجَحًة َباِهَرًة ِفي اِْمتَِحاَناتَِها.   6

اِلَيِة.  َأْكُتُب ُجَمًل ُمِفيَدًة بِاْستِْخَداِم اأَلْعَداِد َوالَمْعُدوِد التَّ ه 

3.3.7, 3.3.10
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الُخُطَواُت:

اُبوِر. وَن ِفي الطَّ َلَبَة إَِلى َمْجُموَعاٍت َوُهْم َيْصَطفُّ ُم الطَّ ُم الُمَعلِّ ُيَقسِّ  1

ُل الُجْمَلَة الَمْكُتوَبَة ِفي الَوَرَقِة َوَيْحَفُظَها. الُِب اأَلوَّ َيْقَرُأ الطَّ  2

انِي. الِِب الثَّ ُثمَّ َيْهِمُس بِتِْلَك الُجْمَلِة إَِلى الطَّ   3

الِِث  َوهَكَذا َحتَّى آِخِر َطالٍِب. انِي إَِلى َصِديِقِه الثَّ الُِب الثَّ 4  َوَبْعَد ذلَِك َيْهِمُس الطَّ

تِي َسِمَعَها َهْمًسا ِمْن َصِديِقِه. الُِب اأَلِخيُر الُجْمَلَة الَّ َ َيْكُتُب الطَّ  5

ُم اأَلْجِوَبَة لُِكلِّ َمْجُموَعٍة ُثمَّ َيُقوُم بَِتْصِحيِح اأَلْخَطاِء ِفيَها. ُم الُمَعلِّ 6  ُيَقيِّ

ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ 1.3.1, 1.3.2, 3.3.2

1

ُل الَهاتُِف الُمَعطَّ
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ًّا ُكْن اِْبًنا َبار

ِم َعلُّ 3.3.12 ,3.3.4 ,2.3.9 ,2.3.1ِمْعَياُر التَّ

ُة َغِويَّ َجَرُة اللُّ الشَّ

2

الُخُطَواُت:

ُم ُصوَرًة ُمْخَتِلَفًة لُِكلِّ َمْجُموَعٍة. ُع الُمَعلِّ ُيَوزِّ  1
َقِة بَِها )َعَلى اأَلَقلِّ 5 َكِلَماٍت(. َعَلى ُكلِّ َمْجُموَعٍة َأْن َتْبَحَث َعْن الَكِلَماِت الُمَتَعلِّ  2

َلَبُة ِمْن تِْلَك الَكِلَماِت َتْرِكيًبا ُمَناِسًبا. ُن الطَّ ُيَكوِّ  3

َلَبُة ُجْمَلًة ُمِفيَدًة. ُن الطَّ َراِكيِب ُيَكوِّ َوِمْن تِْلَك التَّ  4

ِم. َنَة َتْحَت إِْشَراِف الُمَعلِّ َلَبُة الُجَمَل الُمَكوَّ َيْعِرُض الطَّ  5
ُق َعَلْيَها. ُم الُجَمَل َوُيَعلِّ ُم الُمَعلِّ ُيَقيِّ  6
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َلُم َعَلى َأْشَرِف اأَلْنبَِياِء َوالُمْرَسِليَن َوَعَلى آلِِه  َلُة َوالسَّ ِه َربِّ الَعاَلِميَن، َوالصَّ الَحْمُد لِلَّ  
َوَصْحبِِه َأْجَمِعيَن.

َها الُمْسَتِمُعوَن الِكَراُم، َأيُّ

ٌم َعَلى  َة. َوُهَو ُمَقدَّ إِنَّ بِرَّ الَوالَِدْيِن َلُه َفْضٌل َعِظيٌم. َوُهَو ِمْفَتاُح الَخْيِر َوَسَبُب ُدُخولَِنا الَجنَّ  

َع الُمْسِلِميَن َعَلى بِرِّ الَوالَِدْيِن  َم َشجَّ ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ى اللَّ ُسوَل َصلَّ نَّ الرَّ ِه أِلَ الِجَهاِد ِفي َسبِيِل اللَّ

َقْبَل الِجَهاِد.

اُء، َها الُمْسَتِمُعوَن اأَلِعزَّ َأيُّ

َأْن  الَوالَِدْيِن  َسَعاَدِة  َأْعَظِم  َوِمْن  إَِلْيِهَما.  اإِلْحَساِن  َدَرَجاِت  َأْقَصى  ُهَو  الَوالَِدْيِن  بِرَّ  إِنَّ   

ُمَها اآلَباُء َل  تِي ُيَقدِّ ُيَشاِهُدوا َأْبَناَءُهْم ِفي َأْحَسِن َحاٍل َوَأْعَظِم َمَكاَنٍة. َوالتَّْضِحَياُت الَعِظيَمُة الَّ

َنٍة. ُبدَّ َأْن ُيَقابَِلَها اأَلْبَناُء بُِحُقوٍق َوَمْسُؤولِيَّاٍت ُمَعيَّ

َلُهَما  َيْدُعَو  َبْعَد َمْوتِِهَما بَِأْن  ُهَما  ُيْكِرَم َوالَِدْيِه ُطوَل الَحَياِة، وَيبِرَّ َأْن  اِْبٍن  َولَِهَذا َعَلى ُكلِّ   
َه َوَل  ُه َتَعاَلى: ﴿َواْعُبُدوا اللَّ ْحَمِة َوالَمْغِفَرِة َوَيْقِضَي َدْيَنُهَما َوَيْحَتِرَم َأْصِدَقاَءُهَما. َقاَل اللَّ بِالرَّ

ُتْشِرُكوا بِِه َشْيًئا َوبِالَوالَِدْيِن إِْحَساًنا﴾. َوَقاَل َأْيًضا: ﴿َوُقْل َلُهَما َقْوًل َكِريًما﴾.

بَِهَذا  َأْكَتِفي  لِْلَوالَِدْيِن.  يَن   َوالَبارِّ الُمْحِسنِيَن  ِمْن  َيْجَعَلَنا  َأْن  َه َعزَّ َوَجلَّ  اللَّ َأْدُعو  َوَأِخيًرا   
ِه َوَبَرَكاُتُه. َلُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة اللَّ الَقْدِر، َوالسَّ

ُصوُص ُصوُصالنُّ النُّ
الَخَطاَبُة
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ِه  َماِن، َعاَش "ِسي َتْڠَڬْڠ" َمَع ُأمِّ ِفي َقِديِم الزَّ  
ِعيَفِة "ِسي َدُروَما". َوُمْنُذ ِصَغِرِه َكاَن َيَتَمنَّى  الَفِقيرِة الضَّ

ا َوَمْشُهوًرا. َوَذاَت َيْوٍم،  َسِمَع "ِسي َتْڠَڬْڠ" بَِمِجيِء َسِفيَنٍة َكبِيَرٍة  َدائًِما َأْن َيُكوَن َرُجًل َغنِيًّ
ِفيَنِة لَِيْبَحَث َعْن الَعَمِل. َفَواَفَق الُقْبَطاُن َعَلى  َقِريَبًة ِمْن َقْرَيتِِه. َفَقاَبَل "ِسي َتْڠَڬْڠ"  ُقْبَطاَن السَّ

َقَ آ َماَلُه. ُه بَِأْن َيُعوَد إَِلى الَقْرَيِة َبْعَد َأْن ُيَحقِّ َطَلبِِه. َوَقْبَل َسَفِرِه َوَعَد "ِسي َتْڠَڬْڠ" ُأمَّ

َسِمَع  ا  َفَلمَّ َمْشُهوًرا.  َوَتاِجًرا  َناِجًحا  ُقْبَطاًنا  َتْڠَڬْڠ"  "ِسي  َأْصَبَح  َماِن،  الزَّ ِمْن  ٍة  ُمدَّ َوَبْعَد   

َواِج َساَفَر "ِسي َتْڠَڬْڠ"  َجُه بِاِْبَنتِِه الَجِميَلِة. َوَبْعَد الزَّ الَمِلُك َخَبَر "ِسي َتْڠَڬْڠ" الَمْشُهوِر  َزوَّ

ا َعِلَمْت ُأمُّ "ِسي َتْڠَڬْڠ"  َمَع َزْوَجتِِه إَِلى َأَماِكَن ُمْخَتِلَفٍة لِلتَِّجاَرِة َحتَّى َوَصَل إَِلى َقْرَيتِِه. َفَلمَّ

ُل َلُه.  َعاُم الُمَفضَّ ِفيَنِة، َوَمَعَها الطَّ َهْت إَِلى السَّ َعْوَدَة  اِْبنَِها الُمْشَتاِق، َشَعَرْت بَِفَرٍح َشِديٍد َفَتَوجَّ

ُه ُحْزًنا َشِديًدا  ُه ِمْن َخَجٍل لَِزْوَجتِِه، َفَحِزَنْت  ُأمُّ ِديِد، َلْم َيْعَتِرْف "ِسي َتْڠَڬْڠ" بُِأمِّ َسِف الشَّ َولِْلَ

الَبْرُق"ِسي  َوَخَطَف  ُة  الَقِويَّ َياُح  الرِّ َهبَّْت  َوَفْجَأًة،  َلَها.  ا  َعاقًّ اِْبًنا  َصاَر  ُه  نَّ أِلَ َعَلْيِه  َها  َربَّ َوَدَعْت 

ُلوا إَِلى ُصُخوٍر ُصْلَبٍة.  َتْڠَڬْڠ" َوَمْن َمَعُه، َفَتَحوَّ

، َوِفيَها ِعَبٌر َوُدُروٌس َعْن  ْعِب الَمَلُيِويِّ ُة َمْعُروَفًة َلَدى الشَّ ْعبِيَّ ُة الشَّ َأْصَبَحْت َهِذِه الِقصَّ  
ُعُقوِق الَوالَِدْيِن. 

ُة ْعبِيَّ ُة الشَّ الِقصَّ
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ِة الَماِضَيِة. ٌد َوُأْخُتُه َعائَِشُة الَعمَّ َخالًِدا ِفي الُعْطَلِة الَمْدَرِسيَّ ََزاَر ُمَحمَّ

ي،َكْيَف َحاُلَك؟ َلُم َعَلْيُكْم َيا َعمِّ : السَّ ٌد  ُمَحمَّ

ِه. َأْهًل َوَسْهًل َوَمْرَحًبا   ٍة َوَعاِفَيٍة َوالَحْمُد لِلَّ َلُم َيا اِْبنِي، َأَنا ِفي ِصحَّ : َوَعَلْيُكُم السَّ الَعمُّ َخالٌِد 
      بُِكَما، َوَكْيَف َحاُلُكَما؟

ُه ُيْعِطيَك الَعاِفَيَة. ِه، َنْحُن َعَلى َما ُيَراِم. اللَّ : الَحْمُد لِلَّ ٌد  ُمَحمَّ

: َلْو َسَمْحُتَما، َكْيَف َحاُل َأبِيُكَما؟ لَِماَذا َلْم َيْأِت َمَعُكَما؟ الَعمُّ َخالٌِد 

َواِم. : َما َزاَل َأ ُبوَنا َمْشُغوًل ِفي اإِلَداَرِة َوَسَيْأتِي إَِلْيَنا َبْعَد الدَّ َعائَِشُة 

ُخوِل! َل بِالدُّ َياَرِة. َتَفضَّ ِه، ُشْكًرا َعَلى َهِذِه الزِّ : الَحْمُد لِلَّ الَعمُّ َخالٌِد 

ُه. اَك اللَّ : َحيَّ ٌد  ُمَحمَّ

ُه ُيَحيِّيَك. َسِمْعُت َأنَّ َأَباُكَما َسَيْنَتِقُل إَِلى َمَكاٍن آَخَر لِْلَعَمِل. : اللَّ الَعمُّ َخالٌِد 

ي   ُه ُيَقوِّ ْجِل َسَعاَدِة اأُلْسَرِة. َواللَّ ي. َأبِي َيْعَمُل بُِكلِّ ُجُهوِدِه أِلَ : َصِحيٌح َيا َعمِّ َعائَِشُة 
       َعَزائَِمُه. َوَنْحُن َدائًِما ُنَساِعُدُه َوُنِطيُعُه ُكلَّ اأَلْوَقاِت.

ِه. ُه َلُكَما َأْجٌر َعِظيٌم ِعْنَد اللَّ ُه، ِصْرُتَما  َوَلَدْيِن َصالَِحْيِن. َوإِْن َشاَء اللَّ : َما َشاَء اللَّ الَعمُّ َخالٌِد 

ِه    ُر َدائًِما َأنَّ بِرَّ الَوالَِدْيِن َمْطُلوٌب ِفي اإِلْسَلِم َوَمْحُبوٌب ِعْنَد اللَّ ِه، نَتََذكَّ : الَحْمُد لِلَّ ٌد  ُمَحمَّ
       َوَرُسولِِه َوَمْأُجوٌر ِفي ِدينَِنا.

ُهَما َوُنْزِعَجُهَما َقْوًل َوِفْعًل. َعاِء َواِلْستِْغَفاِر َلُهَما َوَألَّ َنُعقَّ : َفَعَلْيَنا َأْن ُنْكثَِر ِمْن الدُّ َعائَِشُة 
ُرُهَما َتْقِديًرا َبالًِغا. ُهَما َوُنَقدِّ َنا َوَنبِرُّ       َعَلى ُكلِّ َحاٍل ُنِحبُّ َأَباَنا َوُأمَّ

ا  بَِمِجيئُِكَما الَيْوَم. ُه َعَلْيُكَما. َأَنا َسِعيٌد ِجدًّ ُه ِفيُكَما َوَفَتَح اللَّ : َأْحَسْنُتَما، َباَرَك اللَّ الَعمُّ َخالٌِد 

ي َعَلى ُحْسِن ِضَياَفتَِك. :ُشْكًرا َجِزيًل َيا َعمِّ ٌد َوَعائَِشُة  ُمَحمَّ

الِحَواُر
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ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

ُد َمْوُضوَعَها. َأْسَتِمُع إَِلى الَخَطاَبِة ُثمَّ ُأَحدِّ أ 

الِي. ُر َعْن الَمْوُضوِع التَّ َأْسَتِمُع إَِلى النَّصِّ ُثمَّ ُاَعبِّ ج 

َمْن َأَحقُّ النَّاِس َأْن ُيْشَكَر؟   1

ْوَلِدِهَما؟ َمُه الَوالَِداِن أِلَ َما الَِّذي َقدَّ   2

َهاُت ِمْن َأْبَنائِِهْم؟  َماَذا ُيِريُد اآل َباُء َواأُلمَّ   3

ُم اأَلْوَلُد لَِوالَِدْيِهْم؟ َماَذا ُيَقدِّ   4

ُم'؟ َكلُّ َما الُمَراِدُف لَِكِلَمِة 'التَّ   5

ُحُقوُق اآل َباِء 
 َعَلى اأَلْبَناِء

الَِيِة. َأْسَتِمُع إَِلى الَخَطاَبِة  ُثمَّ َأِجيُب َعْن اأَلْسئَِلِة التَّ ب 

. ِة ِفي ُمَعاَمَلِة َوالَِديَّ ْخِصيَّ ُر َعْن ِخْبَرتِي الشَّ ُأَعبِّ د 

1.4.1, 1.4.2, 1.5.1
75 74757575

ًّا ُكْن اِْبًنا َبار



ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

الَِيِة.  َأْسَتِمُع إَِلى الِحَواِر ُثمَّ ُأِجيُب َعْن اأَلْسئَِلِة التَّ و 

َأْمَلُ الَفَراَغاِت بَِتَعابِيِر الُمَجاَمَلِت الُمَناِسَبِة. ز 

ِه.  مِّ َمَلِء َعْن َمْشَهِد ُعُقوِق �ِسي َتْڠَڬْڠ� أِلُ ْمثِيَل َمَع الزُّ َأْعِرُض التَّ ط 

. ُأْجِري الِحَواَر الَبِسيَط َمَع َصِديِقي َعْن َأْخَلِق اِلْبِن الَبارِّ ح 

ٌد َوَعائَِشُة ِفي الُعْطَلِة؟ َمْن َزاَرُه ُمَحمَّ   1

لَِماَذا َلْم  َيْأِت َأ ُبوُهَما  إَِلى الَقْرَيِة؟   2

َهْل َسَيْنَتِقُل َأ ُبوُهَما إَِلى َمَكاٍن آَخَر لِْلَعَمِل؟   3

لَِماَذا َيْعَمُل َأ ُبوُهَما بُِكلِّ ُجُهوِدِه؟   4

تِي َيِجُب   الَِحَة الَّ ُاْذُكْر اأَلْعَماَل الصَّ   5

َأْن ُنْكثَِرِمْنَها لِْلَوالَِدْيِن؟   

ُد َمْوُضوَعُه. َأْسَتِمُع إَِلى الِحَواِر ُثمَّ ُأَحدِّ ه 

ُدوُد الرُّ َعابِيُر التَّ

ُه اَك اللَّ َحيَّ

ُهَما ُنِحبُّ َوالَِدْيَنا َوَنبِرُّ

َعَلى َما ُيَراُم

ُه ُيَباِرَك ِفيَك اللَّ

ُه َيْفَتُح َعَلْيَك اللَّ

1.3.12, 1.4.1, 1.4.2, 1.5.2, 1.5.3
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ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

َمَع َمْن َعاَش �ِسي َتْڠَڬْڠ�؟   1
لَِماَذا َلْم َيْعَتِرْف �ِسي َتْڠَڬْڠ� بَِوالَِدتِِه؟   2

َما ُدَعاُء ُأمِّ �ِسي َتْڠَڬْڠ�؟   3

َل �ِسي َتْڠَڬْڠ� َوَمْن َمَعُه؟ إَِلَم َتَحوَّ   4

ِة؟ َماَذا َتْسَتِفيُد ِمْن َهِذِه الِقصَّ   5

الَِيِة. َة ُثمَّ ُأِجيُب َعْن اأَلْسئَِلِة التَّ ْعبِيَّ َة الشَّ َأْقَرُأ الِقصَّ ب 

ِحيَحِة. َكَتاِت َوالَوَقَفاِت الصَّ َبَراِت َوالسَّ َة بِالنَّ ْعبِيَّ َة الشَّ َأْقَرُأ الِقصَّ أ 

ِحيَحِة. ِة الصَّ َغِويَّ ِميِل لِْلِحَواِر اآلتِي َوْفَق الَقَواِعِد اللُّ ُم ِقَراَءَة الزَّ ُأَقيِّ د 

ئِيَسَة ِمْنَها. َأْقَرُأ الَخَطاَبَة ُثمَّ َأْسَتْخِرُج اأَلْفَكاَر الرَّ ج 

: يا أخي، عليك أّل تكون كمثل �سي تڠڬڠ�. ٌد  ُمَحمَّ
: كيف كان ذلك، يا أخي؟ ُعَمُر  

: �سي تڠڬڠ� ولد صالح وباّر ألّمه ولكّنه عّقها بعد أن يكون رجل غنّيا    ٌد  ُمَحمَّ
      ومشهورا.

: لماذا كان كذلك؟ ُعَمُر  
: �سي تڠڬڠ� تزّوج من ابنة الملك ولكّنه لم يعترف بأّمه من خجل لزوجته. ٌد  ُمَحمَّ

: أستغفر الله العظيم، فكيف يكون آخر هذه القّصة؟ ُعَمُر  
: تحّول �سي تڠڬڠ� ومن معه إلى صخور صلبة في آخر هذه القّصة. ٌد  ُمَحمَّ

2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4
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ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

ْحَمِة. َعاُء لِْلَوالَِدْيِن بِالرَّ الدُّ   1

َزْجُر الَوالَِدْيِن.   2

إِْكَراُم َأْصِدَقاِء الَوالَِدْيِن.   3
اإِلْزَعاُج ِفي الَكَلِم.   4

ْهُر إِْن َأْخَطَأ الَوالَِداِن. الَغَضُب َوالنَّ   5

َتْنِفيُذ َأَواِمِر الَوالَِدْيِن الَحَسَنِة.   6

َخْفُض الَجَناَحْيِن َلُهَما.   7

( َوَخَبَرُهَما.  َأْقَرُأ الُجَمَل اآلتَِيَة ُثمَّ ُأَعيُِّن اِْسَم )َصاَر( َأْو )َلِكنَّ و 

ُز َبْيَن بِرِّ الَوالَِدْيِن َوُعُقوِق الَوالَِدْيِن. َأْقَرُأ الُجَمَل اآلتَِيَة ُثمَّ ُأَميِّ ه 

َصاَر �ِسي َتْڠَڬْڠ� ُقْبَطاًنا َناِجًحا.   1

َصاَرْت اِْبَنُة الَمِلِك َزْوَجَة �ِسي َتْڠَڬْڠ�.   2

ِه. مِّ َه َوَلٌد َعاقٌّ أِلُ �ِسي َتْڠَڬْڠ� َتاِجٌر َمْشُهوٌر َوَلِكنَّ   3
ُه َلْم َيْعَتِرْف بَِها. َهْت ُأمُّ �ِسي َتْڠَڬْڠ� لُِمَقاَبَلتِِه َوَلِكنَّ َتَوجَّ   4

. ْعِب الَمَلُيِويِّ ًة َمْعُروَفًة َلَدى الشَّ ًة َشْعبِيَّ ُة �ِسي َتْڠَڬْڠ� ِقصَّ َصاَرْت ِقصَّ   5

َصاَر بِرُّ الَوالَِدْيِن َسَبَب ُدُخولَِنا الَجنََّة.   6

ُه ُمْهَتمٌّ بُِأُموِر اأُلْسَرِة. َأبِي َمْشُغوٌل ِفي اإِلَداَرِة َلِكنَّ   7

2.4.1, 2.4.2, 2.4.4
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ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

ِحيَحِة. )انظر صفحة 72( ِة الصَّ أ  َأْنُقُل النَّصَّ َنْقًل َصِحيًحا َوْفَق الَقَواِعِد اإِلْمَلئِيَّ

ٍة ُيَواِجُهَها.  َساَلَة إَِلى َصِديِقي الَِّذي اِْسَتَشاَرنِي ِفي َحلِّ ُمْشِكَلٍة َعائِِليَّ ب  َأْكُتُب الرِّ

ِه َوَبَرَكاُتُه لُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة اللَّ السَّ

إَِلى َصِديِقي الَعِزيِز،

ا َعَلى  َساَلَة الُمَتَواِضَعَة َردًّ ِة َوالَعاِفَيِة. َأْكُتُب إَِلْيَك َهِذِه الرِّ حَّ َأْرُجو َأْن َتُكوَن ِفي َتَماِم الصِّ  
ِرَساَلتَِك 

يا َأِخي الَكِريُم،

ُأِحبُّ َأْن َأْنَصَحَك        

  
  
  
 

يَن لِْلَوالَِدْيِن َوالُمْكثِِريَن ِمْن  الِِحيَن الَبارِّ َه َأْن َيْجَعَلَنا ِمْن اأَلْوَلِد الصَّ وَأِخيًرا، َأْدُعو اللَّ  
َقاِء!    يَن َلُهَما َقْوًل َوِفْعًل. إِلَى اللِّ الِِحيَن َوالَعاقِّ َعاِء َواِلْستِْغَفاِر َلُهَما َوَألَّ َيْجَعَلَنا ِمْن الطَّ الدُّ

ِه وَبَرَكاُتُه. َلُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة اللَّ والسَّ

َصِديُقَك الُمْخِلُص،
)عبد الكريم بن عبد القادر(

3.4.1, 3.4.2, 3.4.3
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ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

الَِي بَِما َل َيِقلُّ َعَدُد َكِلَماتِِه َعْن 50 َكِلَمًة. ُأْكِمُل الِحَواَر التَّ ج 

ُة اِلْبِن الَبارِّ ِقصَّ

3.4.2, 3.4.3, 3.4.4

َلُم َعَلْيُكْم َيا ُعَمُر، ِجْئُت  السَّ
َك ُهَنا ِفي الُمْسَتْشَفى. لِِزَياَرِة ُأمِّ

َلُم َيا َعائَِشُة، ُشْكًرا  َوَعَلْيُكْم السَّ

ي ِفي تِْلَك  َعَلى ِزَياَرتِِك. ُأمِّ

ِلي! الُغْرَفِة. َتَفضَّ

ْنُت  ِه َقْد َتَحسَّ ُه َيْشِفيِك. الَحْمُد لِلَّ اللَّ
تِي. اآلَن. َقْد اِْعَتَنى ُعَمُر بِِصحَّ

ُه ِشَفاًء  َشَفاكِ اللَّ
َعاِجًل َيا َخاَلتِي.

2

1

3

ي.  ُه ِفيِك َيا ُأمِّ َباَرَك اللَّ
هِذِه ِمْن َواِجَباتِي َلِك.
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الَِيِة ُثمَّ َضْعُه ِفي ُجَمٍل ُمِفيَدٍة ِمْن ِعْنِدَك. أ  َهاِت اِْسَم الَفاِعِل ِمْن اأَلْفَعاِل التَّ

ْر َما َيْلَزُم.      الَِيِة َوَغيِّ َضْع )َصاَر( ِفي الُجَمِل التَّ ب 

الَِيِة. ْن ُجْمَلًة ُمِفيَدًة بِاْستِْخَداِم الَكِلَماِت التَّ َكوِّ ج 

الُجْمَلُة اِْسُم الَفاِعِل الِفْعُل

اِْخَتَرَع

َم َتَعلَّ

َتَعاَوَن

اِْكَتَسَب

َق َتَصدَّ

َأَنا َرُجٌل ُمْهَتمٌّ  بِاأُلْسَرِة.   1

ِه. َواِمِر اللَّ َنْحُن ُمِطيُعوَن أِلَ   2

َأْنَت ُمْحَتِرٌم  لَِوالَِدْيَك َدائًِما.   3

َبٌة ِفي ُكلِّ َأْعَمالِِك. َأْنِت بِْنٌت ُمَؤدَّ   4

الُمتَِّصُف بِِصَفاٍت َمْحُموَدٍة َمْحُبوٌب َلَدى           5

الُمْجَتَمِع.   

بِْنَتاُهنَّ    1

َأ َبَوْيِهَما   2
َأَخَواُه   3

َمْيُكْم ُمَعلِّ   4

ِصْرُتْم ُمْحِسنِيَن إَِلى ِجيَرانُِكْم.   1

اَح. فَّ ُتِحبُّ اأُلمُّ الَمْوَز َلِكنَّ بِْنَتَها ُتِحبُّ التُّ   2

ا.  َأْعِرْب الَكِلَماِت الَحْمَراَء إِْعَراًبا َتامًّ د 
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الُخُطَواُت:

َلَبَة إَِلى َمْجُموَعاٍت. ُم الطَّ ُم الُمَعلِّ 1  ُيَقسِّ

ْسمِ إَِلى الَمْجُموَعاِت، َوَيْطُلُب ِمْنَها  َنَة َوَأَدَواِت الرَّ ُم اأَلْوَراَق الُمَلوَّ 2  ُيْعِطي الُمَعلِّ

.� مِّ    إِْعَداَد بَِطاَقٍة بُِمَناَسَبِة ِعيِد اأُلمِّ َتْحَت الُعْنَواِن �بَِطاَقُة الُحبِّ لِْلُ

ِهْم  ِريَن َعْن َمَشاِعِرُحبِّ َلَبُة ِفي إِْعَداِد البَِطاَقِة َوَيْكُتُبوَن ِفْقَرًة َقِصيَرًة ُمَعبِّ 3  ُيْبِدُع الطَّ
مِّ ُثمَّ َيْعِرُضوَنَها َأَماَم الَفْصِل.    َوَتْقِديِرِهْم لِْلُ

ُق َعَلْيَها.  ُم البَِطاَقاِت َوُيَعلِّ ُم الُمَعلِّ 4  ُيَقيِّ

َرَجاِت ِهَي الَفائَِزُة. تِي َتْحُصُل َعَلى َأْعَلى الدَّ 5  الَمْجُموَعُة الَّ

1.5.1, 2.4.1, 3.4.3, 3.4.4

1

بَِطاَقُة الُحبِّ

8283

21
ُم ِفي الَقْرِن َعلُّ التَّ



ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

ًّا ُكْن اِْبًنا َبار

الُخُطَواُت:

َلَبَة إَِلى َمْجُموَعاٍت. ُم الطَّ ُم الُمَعلِّ 1  ُيَقسِّ

ْوَحِة َمَع  َقَة بَِها َعَلى اللَّ � َوالَكِلَماِت الُمَتَعلِّ ُة اِلْبِن الَعاقِّ ُم الَموُضوَع �ِقصَّ 2 َيْكُتُب الُمَعلِّ
ِعِب.  ِة اللَّ َبَياِن َكْيِفيَّ   

ا ُثمَّ َيْرِمي الُكَرَة إَِلى الَمْجُموَعاِت. ِة َشَفِهيًّ َمِة الِقصَّ ُم بِِذْكِر ُجْمَلٍة بَِمَثاَبِة ُمَقدِّ 3  َيْبَدُأ الُمَعلِّ

ِة َدِقيَقَتْيِن،  ِة ِفي ُمدَّ الَِيَة لِْلِقصَّ تِي َتْحُصُل َعَلى الُكَرِة ُتَناِقُش الُجْمَلَة التَّ 4  الَمْجُموَعُة الَّ
ِعُب  ا َوَتْرِمي الُكَرَة إَِلى الَمْجُموَعاِت اأُلْخَرى. َوَهَكَذا َيْسَتِمرُّ اللَّ     ُثمَّ َتْعِرُضَها َشَفِهيًّ

ِة. َحتَّى آِخِر الِقصَّ   

ْفَتِر. َة ِفي الدَّ 5  ِفي نَِهاَيِة  النََّشاِط، َتْكُتُب الَمْجُموَعاُت الِقصَّ

ُق َعَلْيَها. َة الَمْكُتوَبَة َوُيَعلِّ ُم الِقصَّ ُم الُمَعلِّ 6   ُيَقيِّ

1.3.2, 1.5.1, 3.4.3, 3.4.4

2

َرْمُي الُكَرِة
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21
ُم ِفي الَقْرِن َعلُّ التَّ



ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

نَِيُة
َّا لث

َدُة ا
َوْح

ال

الُخُطَواُت:

ُة الَقِصيَرُة الَمْسَرِحيَّ

َلَبَة إَِلى َمْجُموَعاٍت. ُم الطَّ ُم الُمَعلِّ ُيَقسِّ  1
ٍة َحْوَل َأَحِد الَمْوُضوَعاِت اآلتَِيِة: ُم ِمْن ُكلِّ َمْجُموَعٍة إِْعَداَد َمْسَرِحيَّ َيْطُلُب الُمَعلِّ  2

ا    َتْضِحَياُت  الَوالَِدْيِن ْعبِيَُّة �سي تڠڬڠ�   ُكْن اِْبًنا َبارًّ ُة الشَّ      الِقصَّ

ِة ِعْشِريَن َدِقيَقًة. ِة لُِمدَّ ُب ُكلُّ َمْجُموَعٍة َعَلى َتْمثِيِل الَمْسَرِحيَّ َيَتَدرَّ  3

ِة ِفي نَِهاَيتِِه. ُم ُكلُّ َمْجُموَعٍة َتْمثِيَلَها َأَماَم الَفْصِل، َمَع ِذْكِر الِعَبِر ِمْن الِقصَّ ُتَقدِّ  4

ُق َعَلْيِه. ُم َتْمثِيَل الَمْجُموَعاِت َوُيَعلِّ ُم الُمَعلِّ ُيَقيِّ  5

ْمثِيَلِت ِهَي الَفائَِزُة. ُم َأْرَوَع التَّ تِي ُتَقدِّ الَمْجُموَعُة الَّ  6

ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ 1.3.2, 1.5.3, 2.4.3, 3.4.3

3
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21
ُم ِفي الَقْرِن َعلُّ التَّ



الُمَحاَفَظُة َعَلى الِعْرِضالُمَحاَفَظُة َعَلى الِعْرِض

٣

ْهُلَكِة َل ُتْلُقوا بَِأْيِديُكْم إَِلى التَّ



8687 86

الَكِلَماُتالَكِلَماُت

الُِحوَن  َباُب الصَّ الشَّ
ُكوَن بِالَقَوانِيِن. ُمَتَمسِّ

الَفَتَياُت َيْسُتْرَن 
الَعْوَراِت.

وَن َيِعُظوَن   الُمِسنُّ
ْقَوى. الِفْتَياَن بِالتَّ

الُمَحاَفَظُة َعَلى الِعْرِض 
ِريَعِة  َمْقَصٌد ِمْن َمَقاِصِد الشَّ

ِة. اإِلْسَلِميَّ

َغاُر  الصِّ
َيْحَتِرُموَن الِكَباَر.

الُمَراِهُقوَن ُمْسَتْلَزُموَن 
بَِمَعالِي اأَلْخَلِق.

لَِثُة
َّا لث

َدُة ا
َوْح

ال



868787

َباُب النَّاَس  ُيَعاِمُل الشَّ
ُمَعاَمَلًة َحَسَنًة.

ُم َيْحِرُص  الِجيُل الُمَتَقدِّ
َعَلى َتْنِفيِذ الَقَوانِيِن.

َتْلَتِزُم الَفَتاُة بَِعَدِم َكْشِف 
َساِن. الَعْوَرِة َوِحْفِظ اللِّ

َباُب  َيْجَتنُِب الشَّ
ُنوَب. َماِت َوالذُّ الُمَحرَّ

يُن اِلْختَِلَط َغْيَر  ُم الدِّ ُيَحرِّ
. ْرِعيِّ الشَّ

الُِح  اُب الصَّ َيْكَرُه الشَّ
اِفَهَة. اأُلُموَر التَّ

َدلِيُل اأَلْلَواِن
الِفْعُلاِلْسُم

Kempen
JAUHI

IKHTILAT
Katakan TIDAK 

kepada
 ARAK dan DADAH

Katakan TIDAK 
kepada

 ARAK dan DADAH

ِض
الُمَحاَفَظُة َعَلى الِعْر



ُمْسَتْفَعٌل

اِْسَتْخَرَج

ُب اأَلْخَلِق. ُجُل ُمَهذَّ الرَّ 1

ِة. نَّ اأَلْحَكاُم ُمْسَتْخَرَجٌة ِمْن الُقْرآِن َوالسُّ 2

ٌل ُمَفعَّ

َب َهذَّ

اِْسُم الَمْفُعوِل 

2

اِْسَتْفَعَل - ُمْسَتْفَعٌل

ُمْسَتْفَعٌل

اِْسَتفَهَم - ُمْسَتْفَهٌم

اِْسَتَجاَب - ُمْسَتَجاٌب

اِْسَتقَبَل - ُمْسَتْقَبٌل

اِْسَتَعاَن - ُمْسَتَعاٌن

اِْسُم الَمْفُعوِل

1

ٌل َل - ُمَفعَّ َفعَّ

ٌم َم - ُمَكرَّ َكرَّ

ٌع َع - ُمَشجَّ َشجَّ

ٌب َب - ُمَدرَّ َدرَّ

ٌف َف - ُمَثقَّ َثقَّ

ٌل   ُمَفعَّ

88

لَِثُة
َّا لث

َدُة ا
َوْح

ال



ِم َعلُّ ِمِمْعَياُر التَّ َعلُّ 89ِمْعَياُر التَّ

َأْسَتِمُع إَلى الُجَمِل ُثمَّ َأْنِطُق اأَلْسَماَء ِفيَها.     أ 

َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ َأْنِطُق اأَلْفَعاَل ِفيَها. ب 

ُد اأَلْسَماَء َواأَلْفَعاَل ِفيَها َشَفِهيًّا.     ج  َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ ُأَحدِّ

َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ َأْنِطُق اأَلْفَعاَل ِفيَها ِمْن َماٍض َوُمَضاِرٍع َوَأْمٍر. د 

َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ َأْنِطُق اِْسَم الَمْفُعوِل َوَوْزَنُه. ه 

الَِيِة َشَفِهيًّا. َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ آتِي بِالُمَراِدِف لِْلَكِلَماِت التَّ و 

الَِيِة َشَفِهيًّا. َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ آتِي بِالُمَضادِّ لِْلَكِلَماِت التَّ ز 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3

الُمْسَتْلِزُم

ُم  َيْسُتُرُيَحرِّ

ُم الُمَتَقدِّ

َيْجَتنُِب 

الُِح   الصَّ

 اأَلْخَلُقالِعْرُض

َيْحَتِرُم

الَقَوانِيُن

َيْكَرُه اِفَهُة  التَّ

89

ِض
الُمَحاَفَظُة َعَلى الِعْر



ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

َأْقَرُأ الُجَمَل ِقَراَءًة َصِحيَحًة ُثمَّ ُأَعيُِّن اِْسَم الَمْفُعوِل َوَوْزَنُه. أ 

َأْقَرُأ الُجَمَل ُثمَّ َأْكُتُب اأَلْفَعاَل ِمْن َماٍض َوُمَضاِرٍع َوَأْمٍر.  ب 

الَِيِة. ِميِل لِْلَكِلَماِت الَحْمَراِء ِفي الُجَمِل التَّ ُم ِقَراَءَة الزَّ ج  ُأَقيِّ

َأْمٌر ُمَضاِرٌع َماٍض الُجْمَلُة ْقُم الرَّ

َباُب الَمَعاِصَي. َيْرَتِكُب الشَّ 1

َغاُر الُمِسنِّيَن بَِبَشاَشِة الَوْجِه َوُلْطِف الَكَلِم. َعاَمَل الصِّ 2

َساِن. ُبوَن اِْلَتَزُموا بِِحْفِظ اللِّ َباُب الُمَؤدَّ الشَّ 3

. ْرِعيِّ الَفَتَياُت َيْجَتنِْبَن اِلْختَِلَط َغْيَر الشَّ 4

ِه َعْن َذْنبَِك! َيا ُمْذنُِب، اِْشَتِك إَِلى اللَّ 5

َساِن. الشباب ُمَواِظُبوَن َعَلى ِحْفِظ اللِّ   1

الُح  يحرص َعَلى َتْنِفيِذ الَقَوانِيِن. الِجيُل الصَّ   2

َسَنِة. الَحَ بِاأَلْخَلِق  ُمْسَتْلَزُموَن  المراهقون    3

ُفوَن َل يرتكبون الَمَعاِصَي. الِفْتَياُن الُمَثقَّ   4

ُبوَن الِكَباَر بِمعالي    َعاَمَل الِفْتَياُن الُمَؤدَّ   5
اأَلْخَلِق.   

2.1.1, 2.1.2, 2.1.5

الُمَراِهُقوَن ُمْسَتْلَزُموَن بِاأَلْخَلِق الَحَسَنِة.   1

ُبوَن الِكَباَر بَِمَعالِي اأَلْخَلِق. َعاَمَل الِفْتَياُن الُمَؤدَّ   2

ٌب َعَلى اِْستِْخَداِم التِّْكُنوُلوِجَيا. ُم ُمَدرَّ الِجيُل الُمَتَقدِّ   3

ُفوَن، َعَلْيُكْم َألَّ َتْرَتِكُبوا الَمَعاِصَي! َباُب الُمَثقَّ َها الشَّ َيا َأ يُّ   4

. ْرِعيِّ َباُت اِلْختَِلَط َغْيَر الشَّ 5   اِْجَتنَبْت الَفَتَياُت الُمَهذَّ

ْقيِيِم اِْستَِماَرُة التَّ

امسح

90

لَِثُة
َّا لث

َدُة ا
َوْح

ال



ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

َب َأدَّ

اِْسَتْفَسَر

َل َكمَّ

َأْمَلُ الَفَراَغاِت بِاْسِم الَمْفُعوِل الُمَناِسِب. أ 

ْفَعاِل اآلتَِيِة. َأْكُتُب اِْسَم الَمْفُعوِل لِْلَ ب 

َواِفُل. ِه ِهَي النَّ الِعَباَداُت  ِعْنَد اللَّ   1

اِْجَتَنَبْت الَفَتاُة  الَحَراَم.    2

. الَفَتَياُت  َيْلَتِزْمَن بِِسْتِر َعْوَراتِِهنَّ   3

ْرِعيِّ  . اِلْختَِلُط َغْيُر الشَّ   4

الُمَراِهُقوَن  َل ُيَبالُِغوَن ِفي الُمَزاِح.   5

ُبوَن الُمَهذَّ

ُة الُمْسَتَحبَّ

ٌم ُمَحرَّ

َفاُت الُمَثقَّ

َبُة الُمَؤدَّ

َع َجمَّ

اِْسَتْغَفَر

اِْسُم الَمْفُعوِل ِفْعٌل

3.1.1, 3.1.2
91

ِض
الُمَحاَفَظُة َعَلى الِعْر



الَكِلَماُت:

جمأسثفقشفث

ياحيتفثبتش

لسكيصقه   ـارم

ىتاحمفعبنا

ختمضزاشصىز

قثرعلماعبح

رفتلويه   ـنتو

فاسقالخأزن

بيسضظوبلدد

قضزبكتراةم

1369

247

58

10

شباب

ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

ارتكب

جيل

ندم

مازح

مراهق

أخلق

عامل

فتيات

تاب

ُة الَكِلَماُت الَمْخِفيَّ
اإلجابة

امسح
1

3.1.1, 3.1.2, 3.1.3

21
ُم ِفي الَقْرِن َعلُّ التَّ

92

لَِثُة
َّا لث

َدُة ا
َوْح

ال



الُخُطَواُت:

ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

َلَبَة إَِلى َمْجُموَعاٍت.  ُم الطَّ ُم الُمَعلِّ ُيَقسِّ  1

ُم َطالًِبا َواِحًدا لَِيْجِلَس َعَلى الَمْقَعِد الَحاِمي. َيْخَتاُر الُمَعلِّ  2

َلَبُة اأَلْسئَِلَة َحْوَل الَمْوُضوِع الَمْدُروِس ِفي الَمْجُموَعِة َوَيْكُتُبوَنَها َعَلى الَوَرَقِة. ُينَاِقُش الطَّ  3

الِِب الَِّذي َيْجِلُس َعَلى الَمْقَعِد الَحاِمي.  4  َتْطَرُح ُكلُّ َمْجُموَعٍة اأَلْسئَِلَة َعَلى الطَّ

الُِب َعْن اأَلْسئَِلِة الَمْطُروَحِة. ُيِجيُب الطَّ  5

ْفَتِر. َلَبُة اإِلَجاَباِت َعَلى الَوَرَقِة َأْو الدَّ 6 َوَيْكُتُب الطَّ

الَمْقَعُد الَحاِمي

2

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4

َيْحَتِرُموَن  َمْن 
الِكَباَر؟

َغاُر. الصِّ

21
ُم ِفي الَقْرِن َعلُّ التَّ
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ِة  الَبَصَر  َتُغضُّ َفَتَياُت اأُلمَّ
ِحَماَيًة لَِشَرِف النَّْفِس.

يُن َعَلى  َيْحِرُص الدِّ
َعْوَراِت الَمْرَأِة.

ْرِعيِّ   اِلْختَِلُط َغْيُر الشَّ
ُيَخالُِف َعاَداِت الُمْجَتَمِع.

َباَب  و الَقْرَيِة الشَّ َيِعُظ ُمِسنُّ
ِة اآلَداِب الَحَسَنِة. يَّ بَِأَهمِّ

ْنِب  َيْنَدُم ُمْرَتِكُب الذَّ
َعَلى الَخَطأِ.

94

َراِكيُب َراِكيُبالتَّ التَّ

َيْسَتبُِق ُمَراِهُقو الَوَطِن إَِلى  
اِْكتَِساِب الِعْلِم َوالَمْعِرَفِة.

JAUHI PERGAULAN
BEBAS
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الِكَباُر َيْعُفوَن َعْن 
َخَطاَيا َأْوَلِدِهْم

ُبوَن  الِفْتَياُن َيَتَأدَّ
بَِمَعالِي اأَلْخَلِق.

َباُب ُيَواِظُبوَن َعَلى  الشَّ
َساِن. ِحْفِظ اللِّ

َعَلْيُكنَّ َألَّ َتْسَخْرَن ِمْن 
النَّاِس بِالَكِلَماِت الَفاِحَشِة.

ابُّ َيْشَتِكي إَِلى  الشَّ
ِه َلْيًل. اللَّ

الَفَتَياُت َيْلَتِزْمَن 
بِِسْتِر الَعْوَرِة.

َدلِيُل اأَلْلَواِن
ْرِكيُب  التَّ

اإِلَضاِفيُّ
الِفْعُل 
ْعبِيِريُّ التَّ

KEMPEN MEMELIHARA LISAN

ِض
الُمَحاَفَظُة َعَلى الِعْر



ِةَفَتَياُتالَوَطِنُمَراِهُقوالَكِلَمُة َحْيُثاأُلمَّ

َظْرٌفُمَضاٌف إَِلْيِهَفاِعٌل )ُمَضاٌف(ُمَضاٌف إَِلْيِهَفاِعٌل )ُمَضاٌف(الَمْوِقُع

َمْبنِيٌَّمْجُروٌرَمْرُفوٌعَمْجُروٌرَمْرُفوٌعالَحاَلُة

ُةالَكْسَرُةالَواُوالَعَلَمُة مَّ مُّالَكْسَرُةالضَّ الضَّ

اإِلْعَراُب:

ٍر َسالٌِم َجْمُع ُمَذكَّ

ُمَضاٌف

ُمْفَرٌد

ُمَضاٌف إَِلْيِه

َيْسَتبُِق ُمَراِهُقو الَوَطِن َحْيُث ُتَتاُح الُفْرَصُة. 1

َظْرٌف

َجْمُع ُمَؤنٍَّث َسالٌِم

ُمَضاٌف

ُمْفَرٌد

ُمَضاٌف إَِلْيِه

َباِب. ِة  الَبَصَر َحْيُث َيَتَعاَمْلَن َمَع الشَّ َتُغضُّ َفَتَياُت اأُلمَّ 2

َظْرٌف

ْرِكيُب اإِلَضاِفيُّ  التَّ

ْرُف )َحْيُث(  الظَّ
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ِم َعلُّ ِمِمْعَياُر التَّ َعلُّ 97ِمْعَياُر التَّ

َة ِفيَها. َراِكيَب اإِلَضاِفيَّ َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ َأْنِطُق التَّ أ  

َة ِفيَها. ْعبِيِريَّ َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ َأْنِطُق اأَلفَعاَل التَّ ب 

ْرَف ِفيَها. َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ َأْنِطُق الظَّ ج 

َة ِفيَها. ْعبِيِريَّ َة َواأَلْفَعاَل التَّ َراِكيَب اإِلَضاِفيَّ َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ ُأَعيُِّن التَّ د 

الَِيِة. َوِر التَّ َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ َأَضُع َرْقًما َصِحيًحا لِلصُّ ه 

1.2.1, 1.2.2, 1.1.1, 1.2.3, 1.2.4
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ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

ْرِعيِّ ُيَخالُِف عادات المجتمع. اِلْختَِلُط َغْيُر الشَّ   1
يُن َعَلى عورات المرأة ِحْرًصا. َيْحِرُص الدِّ   2

َتُغضُّ فتيات األمة الَبَصَر ِحَماَيًة لَِشَرِف النَّْفِس.   3
الِكَباُر يعفون عن َخَطاَيا َأْوَلِدِهْم.   4

ِه َلْيًل. ابُّ يشتكي إلى اللَّ الشَّ   5

ِة الَحْمَراِء ِفي ْعبِيِريَّ ِة َواأَلْفَعاِل التَّ َراِكيِب اإِلَضاِفيَّ ِميِل لِلتَّ ُم ِقَراَءَة الزَّ ج  ُأَقيِّ
الَِيِة.  الُجَمِل التَّ

  

ِحيَحِة.  ْنِغيَماِت الصَّ َبَراِت َوالتَّ ِة ِفيَها بِالنَّ َراِكيِب اإِلَضاِفيَّ ًزا َعَلى التَّ َأْقَرُأ الُجَمَل ُمَركِّ أ  

ْنِب َعَلى الَخَطاَيا. َيْنَدُم ُمْرَتِكُبو الذَّ   1
يُن َعَلى َعْوَراِت الَمْرَأِة ِحْرًصا. َيْحِرُص الدِّ   2

ِة اآلَداِب الَحَسَنِة. يَّ َباَب بَِأَهمِّ و الَقْرَيِة الشَّ َيِعُظ ُمِسنُّ   3
ْرِعيِّ  ُيَخالُِف َعاَداِت الُمْجَتَمِع. اِلْختَِلُط َغْيُر الشَّ   4

َيْسَتبُِق ُمَراِهُقو الَوَطِن إَِلى اِْكتَِساِب الِعْلِم َوالَمْعِرَفِة.   5

َة ِفي الُجَمِل ُثمَّ  آتِي بِالُمَراِدِف َلَها. ْعبِيِريَّ َأْقَرُأ اأَلْفَعاَل التَّ ب 

ُنوِب. َيْنَدُم ُمْرَتِكُبو الَخَطأِ َعَلى الذُّ   1
الِكَباُر َيْعُفوَن َعْن َخَطاَيا َأْوَلِدِهْم.   2

الَفَتَياُت َيْلَتِزْمَن بَِعَدمِ َكْشِف الَعْوَرِة.   3
َباُب َيْحِرُصون َعَلى ِعْرِض الَوالَِدْيِن. الشَّ   4

ِة اآلَداِب الَحَسَنِة. يَّ َباَب بَِأَهمِّ و الَقْرَيِة الشَّ َيِعُظ ُمِسنُّ   5

2.2.2, 2.2.3, 2.2.4

ْقيِيِم اِْستَِماَرُة التَّ

امسح
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ِم َعلُّ 99ِمْعَياُر التَّ

ْقُم ُةالُجَمُلالرَّ َراِكيُب اإِلَضاِفيَّ ُةالتَّ ْعبِيِريَّ اأَلْفَعاُل التَّ

َبَوْيِهْم بَِأْخَلٍق َحَسَنٍة.1 ُب الِفْتَياُن أِلَ َيَتَأدَّ

2. ِة بِِسْتِر َعْوَراتِِهنَّ َتْلَتِزُم َفَتَياُت اأُلمَّ

بِّ َلْيًل. 3 ْنِب إَِلى الرَّ َيْشَتِكي ُمْرَتِكُبو الذَّ

َيْسَعى الَوالَِداِن إَِلى َنَفَقِة َأْهِلِهَما.4

َباُب َعَلى َسَلَمِة الِعْرِض.5 َيْحِرُص الشَّ

َيْعُفو الِكَباُر َعْن َخَطاَيا َأْوَلِدِهْم.6

ا. َة ِفيَها َشَفِهيًّ ْعبِيِريَّ َة َواأَلْفَعاَل التَّ َراِكيَب اإِلَضاِفيَّ الَِيَة  ُثمَّ ُأَعيُِّن التَّ َأْقَرُأ الُجَمَل التَّ ه 

ْرُف ِقَراَءًة َصِحيَحًة. تِي ِفيَها الظَّ د  َأْقَرُأ الُجَمَل الَّ

َوَقْفُت َحْيُث َوَقَف َخالٌِد.   1

َسَأُزوُرَك َحْيُث َتْسُكُن.   2

ُم . ُب َحْيُث َيْأُمُرُهْم الُمَعلِّ لَّ َيْذَهُب الطُّ   3

َيْسَتبُِق ُمَراِهُقو الَوَطِن َحْيُث ُتَتاُح الُفَرُص.   4

َباِب. ِة  الَبَصَر َحْيُث َيَتَعاَمْلَن َمَع الشَّ َتُغضُّ َفَتَياُت اأُلمَّ   5

2.1.1, 2.2.2
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ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

َة ِمْن الُجَمِل َنْقًل َصِحيًحا. ْعبِيِريَّ َة َواأَلْفَعاَل التَّ َراِكيَب اإِلَضاِفيَّ َأْنُقُل التَّ أ 

الَِيِة ُثمَّ َأْسَتْخِدُمَها ِفي الُجْمَلِة. َة ِمْن الَكِلَماِت التَّ َراِكيَب اإِلَضاِفيَّ ُن التَّ ُأَكوِّ ب 

َيْنَدُم ُمْرَتِكُبو الَمَعاِصي َعَلى ُذُنوبِِهْم.   1
بِّ َلْيًل. ْنِب إَِلى الرَّ َيْشَتِكي ُمْرَتِكُبو الذَّ   2

يُن َعَلى َعْوَراِت الَمْرَأِة ِحْرًصا.  َيْحِرُص الدِّ   3

ِة اآلَداِب الَحَسَنِة. يَّ َباَب بَِأَهمِّ و الَقْرَيِة الشَّ َيِعُظ ُمِسنُّ   4

ْرِعيِّ  ُيَخالُِف َعاَداِت الُمْجَتَمِع. اِلْختَِلُط َغْيُر الشَّ   5

َيْسَتبُِق ُمَراِهُقو الَوَطِن إَِلى اِْكتَِساِب الِعْلِم َوالَمْعِرَفِة.   6

الُجَمُل َراِكيُب التَّ الَكِلَماُت ْقُم الرَّ

َهاُت  +  الُمْجَتَمُع اأُلمَّ 1

الُمَراِهُقوَن  +  َمالِيِزَيا 2

الَكاِشَفاِت +  الَعْوَرُة 3

الُمْرَتِكُبوَن  +  الَمَعاِصي 4

َذاُت  +  الَقَوانِيُن الُمَنفِّ 5

3.2.1, 3.2.3
100

لَِثُة
َّا لث

َدُة ا
َوْح

ال



ِم َعلُّ 101ِمْعَياُر التَّ

ِة إَِلى الَجْمِع. َراِكيِب اإِلَضاِفيَّ ُل الُمَضاَف ِفي التَّ ج  ُأَحوِّ

ِة الُمَناِسَبِة.  ْعبِيِريَّ َأْمَلُ الَفَراَغاِت بِاأَلْفَعاِل التَّ د 

الُمَضاُف )الَجْمُع( الُمَضاُف )الُمْفَرُد( ْقُم الرَّ

َكاِشَفُة الَعْوَرِة 1

َعاَدُة الَقْومِ 2

َساتُِر الُعُيوِب 3

َفَتاُة الَقْرَيِة 4

ِه َلْيًل. الَحِزيُن  َربِّ   1

الَفَتاُة  ِسْتِر الَعْوَرِة.   2

الُمَراِهُقوَن  َمَعالِي اأَلْخَلِق.   3

. الَِحاُت    َسَلَمِة َأعَراِضِهنَّ الُمْؤِمَناُت الصَّ   4

ُبوَن  َل  إِْخَوتِِهْم ِفي الُمَعاَمَلِة. َباُب الُمَؤدَّ الشَّ   5

َيْحِرْصَن َعَلى ُتَواِظُب َعَلىَيْلَتِزُموَن بِـ َيْشَتِكي إَِلىَيْسَخُروَن ِمْن

ًة ُمْشَتِمَلًة َعَلى ) بَِم ( َو ) َعمَّ ( َو ) ِممَّ ( َو ) إَِلَم ( َو ) َعَلَم ( َأْكُتُب ُجَمًل اِْستِْفَهاِميَّ ه 
الَِيِة. ُمْسَتِعيًنا بِالَكِلَماِت التَّ   

َيْلَتِزُم
َيْشَتِكي

َواَظَب
َيْعُفوَن

َتْسَخُروَن

3.2.1, 3.2.4, 3.3.9
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الُخُطَواُت:

ْرِكيُب 1 التَّ

ْرِكيُب 2 التَّ ْرِكيُب 3 التَّ

ْرِكيُب 4 ْرِكيُب 5التَّ التَّ

َلَبُة إَِلى َمْجُموَعاٍت.  ُم الطَّ ُيَقسِّ  1

َراِكيِب  ُن ُجْمَلًة بِاْستِْخَداِم التَّ ِة ُثمَّ ُتَكوِّ ُك ُكلُّ َمْجُموَعٍة  الِقَطاَر إَِلى الَمَحطَّ ُتَحرِّ  2

ِفيَها َوَتْكُتُب الُجْمَلَة َعَلى الَوَرَقِة.    

ِة    ِك إَِلى الَمَحطَّ ِحيَحِة بِالتََّحرُّ تِي اِْسَتَطاَعْت َتْكِويَن الُجْمَلِة الصَّ 3  ُيْسَمُح لِْلَمْجُموَعِة الَّ
ِة اأَلِخيَرِة. الَِيِة َحتَّى الَمَحطَّ التَّ   

ِحيَحِة ِهَي الَفائَِزُة. ِة اأَلِخيَرِة َمَع اإِلَجاَبِة الصَّ تِي َتِصُل إَِلى الَمَحطَّ الَمْجُموَعُة اأُلوَلى الَّ  4

ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

َنُموَذُج اأَلْسئَِلِة

امسح

1

ا َنْرَكْب الِقَطاَر! َهيَّ

3.2.2, 3.2.3, 3.2.4

21
ُم ِفي الَقْرِن َعلُّ التَّ
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الُخُطَواُت:

103 ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

َلَبَة إَِلى َمْجُموَعاٍت.  ُم الطَّ ُم الُمَعلِّ ُيَقسِّ  1

َراِكيِب ِكَتاَبًة َصِحيَحًة. وَرِة التَّ َراِكيَب الَمْدُروَسَة َعَلى َسبُّ َعلَى ُكلِّ َمْجُموَعٍة َأْن َتْكُتَب التَّ  2

َراِكيَب الَمْكُتوَبَة َوَيْحَفُظوَها ُثمَّ َيْنُقُلوَها إَِلى َدْفَتِر    َلَبِة َأْن َيْقَرُؤوا التَّ َيِجُب َعَلى الطَّ  3

َراِكيِب.   التَّ   

ِة  َن ِمْن ِزَياَدِة الُمْفَرَداِت الَيْوِميَّ ٍد َحتَّى َتَتَمكَّ تِي َتُقوُم بَِهِذِه الَوِظيَفِة بَِشْكٍل َجيِّ الَمْجُموَعُة الَّ  4

ِم. َهاَدَة ِمْن الُمَعلِّ َتْسَتِحقُّ الَجائَِزَة َوالشَّ   

2

َراِكيِب وَرُة التَّ َسبُّ

3.2.2, 3.2.3, 3.2.4

21
ُم ِفي الَقْرِن َعلُّ التَّ

103

ِض
الُمَحاَفَظُة َعَلى الِعْر
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الُجَمُلالُجَمُل

َها الَفَتَياُت، َيا َأ يُّ
! ِميُكنَّ َل َتْغَتْبَن ُمَعلِّ

َباِب َأْن َيْحَفُظوا  َعَلى الشَّ
ُسْمَعَتُهْم َوَهْيَبَتُهْم.

َيِعُظ اأَل َبََواِن َأْبَناَءُهَما بَِكْظِم 
الَغْيِظ ِفي الُمَعاَشَرِة.

َتْحِرُص الَفَتَياُت 
َعَلى َضْبِط 

َمَشاِعِرِهنَّ ِعْنَد 
ِق. وُّ َسَ َها الُمَراِهُقوَن، اِْشَتُكوا التَّ َأ يُّ

إَِلى َربُِّكْم َعْن ُهُموِمُكْم!

ِع ُيْمَنُع الِفْتَياُن ِمْن التََّسكُّ
ِة. ِت التَِّجاِريَّ ِفي الَمَحلَّ

لَِثُة
َّا لث

َدُة ا
َوْح

ال
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105

ِمْن َأْعَماِل الَخْيِر َكْظُم 
الَغْيِظ َوِسْتُر الُعُيوِب.

َحَضَرْت َأْرَبُعوَن 
َفَتاًة ِفي الَحْفَلِة.

َظَهَرْت َمَحاِسُن الَمْرِء 
الَِّذي َسَتَر َعْوَرَتُه 

اِْستِْحَياًء.

َبَشاَشُة الَوْجِه 
ْدِر  َوَسَعُة الصَّ

ِن َعَلى َسَلَمِة  َتُدلَّ
الَحَلُل َوالَحَراُم َواِضَحاِن الَقْلِب.

َهاِر. ْيِل َوالنَّ َكَمَثِل اللَّ

َل ُمْذنَِب َمْحُبوٌب 
َلَدى الُمْجَتَمِع.

ِض
الُمَحاَفَظُة َعَلى الِعْر



الَعَدُد َوإِْعَراُبُه

امسح

اِفَيِة  اِْسُم َل النَّ
لِْلِجْنِس

اِفَيِة  َخَبُر َل النَّ
لِْلِجْنِس

َل ُمْذنَِب َمْحُبوٌب ِعْنَد الُمْجَتَمِع. 1

اِفَيِة  اِْسُم َل النَّ
لِْلِجْنِس

اِفَيِة  َخَبُر َل النَّ
لِْلِجْنِس

ْيِن َخاِسَراِن ِفي الَحَياِة.2 َل ُمِجدَّ

اإِلْعَراُب:

ْيِنَمْحُبوٌبُمذنَِْبالَكِلَمُة َحاِضُروَنُمِسنِّيَنَخاِسَراِنُمِجدَّ

الَمْوقُع
اِْسُم َل 
اِفَيِة  النَّ
لِْلِجْنِس

َخَبُر َل 
اِفَيِة  النَّ
لِْلِجْنِس

اِْسُم َل 
اِفَيِة   النَّ
لِْلِجْنِس

َخَبُر َل 
اِفَيِة  النَّ
لِْلِجْنِس

اِْسُم َل 
اِفَيِة  النَّ

لِْلِجْنِس 

َخَبُر َل 
اِفَيِة  النَّ
لِْلِجْنِس

َمْرُفوٌعَمبنِيٌَّمْرُفوٌعَمْبنِيٌَّمْرُفوٌعَمْبنِيٌّالَحاَلُة

ُةالَفْتُحالَعَلَمُة مَّ الَواُوالَياُءاأَللُِفالَياُءالضَّ

اِفَيِة لِْلِجْنِس اِفَيِة لِْلِجْنِساِْسُم َل النَّ َخَبُر َل النَّ

َل ُمِسنِّيَن َحاِضُروَن إَِلى الَحْفَلِة.3

اِفَيُة لِْلِجْنِس َل النَّ

الَعَدُد : الِمَئاُت  )100 - 900(

الَمْعُدوُد: ُمَضاٌف إَِلْيِهالَعَدُد: َفاِعٌل )ُمَضاٌف(

َساَفَر ِماَئَتا َسائٍِح إَِلى َمالِيِزَيا.
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ِم َعلُّ ِمِمْعَياُر التَّ َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

Bersama kita 
memerangi 

dadah

JAUHI PERGAULAN
BEBAS

َكَتاِت  ْنِغيَماِت َوالسَّ َبَراِت َوالتَّ َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ َأْنِطُقَها ُمَراِعًيا النَّ أ 

ِحيَحَة. َوالَوَقَفاِت الصَّ   

َوِر. َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل َوَأْكُتُب َرْقًما َصِحيًحا لِلصُّ ب 

اِفَيِة لِْلِجْنِس ِفيَها َشَفِهيًّا.  َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ َأْنِطُق اِْسَم َل النَّ ج 

الَِيِة َشَفِهيًّا . َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ ُأِجيُب َعْن اأَلْسئَِلِة التَّ د 

ِت التَِّجاِريَِّة؟ ِممَّ ُيْمَنُع الِفْتَياُن ِفي الَمَحلَّ   1

ِق؟ َعَلَم َتـْحِرُص الَفَتَياُت ِعْنَد التََّسوُّ   2

بَِم َيِعُظ اأَل َبَواِن َأْبَناَءُهَما ؟   3

ْمَعَة َوالَهْيَبَة؟  َمْن َيِجُب َعَلْيِه َأْن َيْحَفَظ السُّ   4

َكْم َفَتاًة َحَضَرْت الَحْفَلَة؟   5

1.3.1, 1.3.2, 1.3.7, 1.3.8
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ِض
الُمَحاَفَظُة َعَلى الِعْر



ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

ِحيَحَة. َكَتاِت َوالَوَقَفاِت الصَّ ْنِغيَماِت َوالسَّ َبَراِت َوالتَّ َأْقَرُأ الُجَمَل ُمَراِعًيا النَّ أ 

اَلَتُه َوَعَلَمَتُه. اِفَيِة لِْلِجْنِس وَحَ َأْقَرُأ الُجَمَل اآلتَِيَة ُثمَّ ُأَعيُِّن اِْسَم َل النَّ ب 

َحثَّ اإِلْسَلُم الَفَتَياِت َعَلى اِلْلتَِزاِم بُِلْطِف الَكَلِم َواآلَداِب الَحَسَنِة.   1

َباُب الُمْسِلُموَن َعَلى اأَلْعَراِض َواأَلْنَساِب. َحاَفَظ الشَّ   2

ْرِعيِّ ِفي الُمَعاَمَلِة. َجاَل َوالنَِّساَء َعْن اِلْخَتَلِط َغْيِر الشَّ َمَنَع اإِلْسَلُم الرِّ   3

َنَهى اأَلَبَواِن َأْبَناَءُهَما َعْن اِْرتَِكاِب الَعاَداِت الَفاِحَشِة.   4

َل ُمَراِهَق ُمْشَتٍك َعْن ُأْسَرتِِه ِفي الَمْدَرَسِة.   1

َل ُمْهِمَل َناِجٌح.   2

. َل َرْيَب ِفي الِكَتاِبِ   3

َل َأَبَوْيِن َراِضَياِن َعْن الَفْحَشاِء.   4

َبَة َمْكُروَهٌة َلَدى الُمْجَتَمِع. َل ُمَؤدَّ   5

اِفَهِة. َل َنافَع ِفي اأُلُموِر التَّ   6

2.3.1, 2.3.5
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ِم َعلُّ 109ِمْعَياُر التَّ

ج  َأْقَرُأ الُجَمَل ُثمَّ ُأَعيُِّن الَعَدَد َوالَمْعُدوَد ِفيَها.

ِميِل لِْلُجَمِل ِقَراَءًة َصِحيَحًة. ُم ِقَراَءَة الزَّ ُأَقيِّ د 

. َكنِيِّ َتْسُكُن َخْمُسِماَئِة َعائَِلٍة ِفي الَحيِّ السَّ   1

ِة. ينِيَّ َتْنَشُأ ِماَئُة َفَتاٍة  ِفي الَحَياِة الدِّ   2

َيْحِرُص َأْرَبُعِماَئِة َشابٍّ َعَلى َتْنِفيِذ َقَوانِيِن الَمْدَرَسِة.   3

ِفي الَقاَعِة َثَلُثِماَئِة َطالٍِب َيْحُصُلوَن َعَلى الَهَداَيا.    4

ْحَلِة ِماَئَتا َشْخٍص. َعَدُد الِكَباِر ِفي الرِّ   5

ِماَئِة َشابٍّ ِفي الَمِديَنِة. َج ِستُّ َتَزوَّ   6

حماية العرض أمر ضروري في حياة الشباب.   1

على الشباب أن يحفظوا سمعتهم وهيبتهم.   2

ل مهمل ناجح.   3

ل أبوين راضيان عن الفحشاء.    4

ل منفعة في األمور التافهة.   5

أيها المراهقون! اشتكوا إلى ربكم عن همومكم.   6

2.3.7, 2.3.10

ْقيِيِم اِْستَِماَرُة التَّ

امسح
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ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

َراِكيِب الُمَناِسَبِة: ُأْكِمُل الُجَمَل بِالتَّ أ 

يِن. 1   َل إِْكَراَه ِفي الدِّ

َها الِفْتَيُة، َلِغيَبَة ِفي الَكَلِم!   َيا َأيُّ   2

ِمِهْم َعْن آَلِمِهْم. َل ِصَغاَر ُمْشَتُكوَن إَِلى ُمَعلِّ   3

َل ُمَواِظبِيَن ُمْهِمُلوَن ِفي الَعَمِل.   4

بِيَن ُمَخالَِفاِن لِْلَقَوانِيِن. َل ُمَتَأدِّ   5

ا. ُأْعِرُب الَكِلَماِت الَحْمَراَء إِْعَراًبا َتامًّ ب 

1   الَمْرَأُة َتْسُتُر  ِسْتًرا َكاِمًل. 

. ُب َيْحِرُصوَن َعَلى َتْنِفْيِذ  لَّ الطُّ   2

ْفِس َعْن الَغَضِب. 3   ُهَو إِْمَساُك النَّ

َيْسَعى  إَِلى َطَلِب الِعْلِم ِفي الَجاِمَعِة.   4

َتُغضُّ الَفَتَياُت  ِعْنَد ُمَقاَبَلِة اأَلَجانِِب.    5

ُبوَن بِـ  ِفي الُمَعاَمَلِة.  اِْلَتَزَم الِفْتَياُن الُمَؤدَّ   6

َقَوانِيِن  الَمْدَرَسِة

َشَباُب الَوَطِن

َأْبَصاَرُهنَّ 

َكْظُم الَغْيِظ

َعْوَراتَِها

اأَلْخَلِق الَحَسَنِة

3.3.2, 3.3.7
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ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

الِي. َأْكُتُب ُجَمًل ُمِفيَدًة َتشَتِمُل َعَلى الَعَدِد َوالَمعُدوِد التَّ د 

َفاِف. َحَضَر ِماَئُة َشابٍّ إَِلى َحْفِل الزَّ )100(  َشابٌّ الِمَثاُل

1 )200( - َفًتى 

2 )500( - َرُجٌل 

)400( - َشْخٌص 3

)300( - ُمَتابٌِع  4

5 )900( - َفَتاٌة

الَِيِة: ِة ِحَماَيِة الِعْرِض ُمْسَتِعيًنا بِالَكِلَماِت التَّ يَّ ُن َخْمَس ُجَمٍل ُمِفيَدٍة َعْن َأَهمِّ ه  ُأَكوِّ

َيْسُتُرَتَعاَمَلاِْلَتَزَم

َيْرَغُب َعْن َساِن ِحْفُظ اللِّ

الَِيِة. اِفَيِة لِْلِجْنِس بِاْستِْخَداِم الَكِلَماِت التَّ َأْكُتُب ُجَمًل ُمِفيَدًة ِفيَها اِْسُم َل النَّ ج 

ُمَراِهُقوَن

َناِدٌم

َفَتَياٌت

ُمْلَتِزٌم

َشَباٌب

إِْكَراٌه

3.3.8, 3.3.10, 3.3.12
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الُخُطَواُت:

ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

ُم الَطَلَبَة إَِلى َمْجُموَعاٍت. ُم الُمَعلِّ ُيَقسِّ  1

َنِة ُثمَّ َتْقَطُعَها َحتَّى   ُن ُكلُّ َمْجُموَعٍة َخْمَس ُجَمٍل ُمِفيَدٍة َوَتْكُتُبهَا َعَلى الَوَرَقِة الُمَلوَّ ُتَكوِّ  2
ْنُدوِق. َقًة َوَتَضُعَها ِفي الصُّ َتُكوَن ُمَتَفرِّ   

َقِة وُتْلِصُقَها َعَلى   ُن الُجَمَل ِمْن الَكِلَماِت الُمَتَفرِّ َتَتَباَدُل الَمْجُموَعاُت الَصَناِديَق َوُتَكوِّ  3
ْوَحِة َأَماَم الَفْصِل. اللَّ   

ْفَتِر. َلَبُة ِفي الدَّ ُم َعَلى الُجَمِل الُمْلَصَقِة ، ُثمَّ َيْكُتُبَها الطَّ ُق الُمَعلِّ 4  ُيَعلِّ

. ِلِ ِحيَحُة ِهَي الَفائَِزُة بِالَمْرَكِز اأَلوَّ تِي َتْكُثُر إَِجاَباُتَها الصَّ الَمْجُموَعُة َالَّ  5

َقِة َوْصُل الَكِلَماِت الُمَتَفرِّ

1

2

3

4

5

1

3.3.2, 3.3.7, 3.3.1, 3.3.12

21
ُم ِفي الَقْرِن َعلُّ التَّ
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الُخُطَواُت:

َلَبَة إَِلى َمْجُموَعاٍت.  ُم الطَّ ُم الُمَعلِّ ُيَقسِّ  1

ُم ِمْن الَمْجُموَعاِت إِْعَداَد ِسِجلِّ الُقَصاَصاِت َحْوَل ِمْحَوِر )الُمَحاَفَظُة  َيْطُلُب الُمَعلِّ  2

َعَلى الِعْرِض(.    
َوِر ِمْن الَجِريَدِة َأْو اإِلْنَترنِت َوَغْيِرَها. َتُقوُم الَمْجُموَعاُت بَِجْمِع الَمْعُلوَماِت َوالصُّ   3

ْقِديِميِّ )َبَوْرُبْوينت( ُثمَّ َتْعِرُضَها َأَماَم  َتْكُتُب الَمْجُموَعاُت الَمْعُلوَماِت ِفي الَعْرِض التَّ  4
الَفْصِل .   

ُق َعَلْيَها. ُم الَمْعُلوَماِت َوُيَعلِّ ُم الُمَعلِّ ُيَقيِّ  5

َرَجاِت ِهَي الَفائَِزُة. تِي َتْحُصُل َعَلى َأْعَلى الدَّ الَمْجُموَعُة  الَّ  6

ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

4

2

ِسِجلُّ الُقَصاَصاِت

3.3.2, 3.3.12

21
ُم ِفي الَقْرِن َعلُّ التَّ
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َلَبِة ِفي  ِة َمَعالِي اأَلْخَلِق َأَماَم الطَّ يَّ ُيْلِقي ُمَساِعُد الُمِديِرالَخَطاَبَة َعْن َأَهمِّ
َساَحِة الَمْدَرَسِة َصَباَح َيوِم اإِلْثَنْيِن:

ِه َوَبَرَكاُتُه، َلُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة اللَّ السَّ

ٍد  ِدَنا ُمَحمَّ َلُم َعَلى َسيِّ َلُة َوالسَّ ِه َربِّ الَعاَلِميَن، َوالصَّ ِحيِم. إِنَّ الَحْمَد لِلَّ ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ بِْسِم اللَّ  
ا َبْعُد، َوَعَلى آلِِه َوَأْصَحابِِه َأْجَمِعيَن. َأمَّ

اِء  اأَلِعزَّ اأَلَساتَِذِة  ُصُفوُف  َواأَلَفاِضُل  الَمْدَرَسِة،  ُمِديُر  الُمْحَتَرُم  الِجْلَسِة.  لَِرئِيِس  ُشْكًرا   

ْلِقَي َكِلَمًة َعْن  ُه. َأِقُف َأَماَمُكْم ِفي َهَذا الَيوِم الُمَباَرِك أِلُ اُء َحِفَظُكْم اللَّ الَِباُت اأَلِحبَّ ُب َوالطَّ لَّ َوالطُّ

َمَعالِي اأَلْخَلِق.

اُء، َها اأَلْبَناُء اأَلِحبَّ َأيُّ

ِه  اِْهَتمَّ اإِلْسَلُم بِاأَلْخَلِق الَمْحُموَدِة اِْهتَِماًما َبالًِغا َوَحثَّ الُمْسِلِميَن َعَلْيَها اِْقتَِداًء بَِرُسوِل اللَّ  
َعِظيٍم﴾،  ُخُلٍق  َلَعَلى  َتَعاَلى: ﴿َوإِنََّك  ُه  اللَّ َقاَل  َكَما  َم  َوَسلَّ َعَلْيِه  ُه  اللَّ ى  َصلَّ

ُبِعْثُت  َما  إِنَّ ِريِف:  َم ِفي َحِديثِِه الشَّ ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ى اللَّ ُسوُل َصلَّ َوَقاَل الرَّ
َم َمَكاِرَم اأَلْخَلِق. َتمِّ أِلُ

 

ُصوُص ُصوُصالنُّ النُّ
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إِنَّ َأَساَس َحَياةِ اإلِْنَساِن َأْخَلُقُه َوآَداُبُه، أِلَنَّ َمَعالَِي اأَلْخَلِق ُتْعَتـَبُر   
َأْيًضا  َوِهَي  الَحَياِة.  ِفي  ِة  َوالَمَودَّ َلِم  السَّ ِلْستِْمَراِر  َعِظيًما  َضَماًنا 

ِة َأْو َفَشِلَها.  َها ِمْعَياُر َنَجاِح اأُلمَّ ِة َوَثَقاَفتَِها. َكَما َأنَّ َدلِيٌل َعَلى َحَضاَرةِ اأُلمَّ
َوَهَذا ُيَواِفُق َقْوَل َأْحَمَد َشْوِقي:

َفإِْن ُهُم َذَهَبْت َأْخَلُقُهْم َذَهُبوا َوإِنََّما اأُلَمُم اأَلْخَلُق َما َبِقَيْت     

َماُر َوالَهَلُك َعَلى اإِلْنَساِن َوالُمْجَتَمِع َبْل َعَلى َجِميِع الَمْخُلوَقاِت.  بُِدوِن َمَعالِي اأَلْخَلق َيَقُع الدَّ

اُء، َلَبُة اأَلِعزَّ َها الطَّ َأيُّ

ْفِس ِمْن الَكَلِم الَفاِحِش  َساِن، َوُهَو َصْوُن النَّ َوِمْن َأْعَظِم ُمَواَصَفاِت َمَعالِي اأَلْخَلِق ِهَي ِحْفُظ اللِّ  
ِة.  ي إَِلى َفَساِد الَحَياةِ اِلْجتَِماِعيَّ ِديَئِة ُتَؤدِّ َفاِت الرَّ ْخِرَيِة وَغْيِرَها. َوُكلُّ َهِذهِ الصِّ ِميَمِة َوالسُّ ِمْثُل الِغيَبِة َوالنَّ

َتُه َعَلى ِحْفِظِه َوَصْونِِه ِحيَن الَكَلِم. َساِن. لَِهَذا َحثَّ اإِلْسَلُم ُأمَّ َقاَل الَحِكيُم: َبَلُء اإِلْنَساِن ِمْن اللِّ

ِل الَكْرِب، َبْل ُمَواَجَهُتُه بَِبَشاَشِة الَوْجِه  ْبُر َعَلى َتَحمُّ َوِمْن ُمَواَصَفاِت َمَعالِي اأَلْخَلِق َأْيًضا الصَّ  
نِّ بِِهْم َوَكْظُم الَغْيِظ َوَغْيُرَها. ْدِر َوالَعْفُو َعْن النَّاِس َوُحْسُن الظَّ َوِرَضا الَقْلِب. َوَكَذلَِك َسَعُة الصَّ

ِه  َلُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة اللَّ ْوِفيِق، َوالسَّ ِه التَّ َأْكَتِفي بَِهَذا الَقْدِر، َوبِاللَّ  
َوَبَرَكاُتُه.
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َيْجِري الِحَواُر َبْيَن الَعمِّ َواْبِن َأِخيِه ِحْلِمي ِفي الَبْيِت َمَساًء.  

َمَساَء الَخيِر َيا اْبَن َأِخي! َما َأْخَباُرَك؟   : الَعمُّ

ي؟ ِه، َأَنا بَِخْيٍر، وَكيَف َحاُلَك، َيا َعمِّ ي! الَحْمُد لِلَّ وِر َيا َعمِّ َمَساَء النُّ   : ِحْلِمي

ا.  ِه، ُكلُّ َشْيٍء َعَلى َما ُيَراُم. اِْفَتَقْدَناَك َكثِيًرا، َوَأْنَت َلْسَت بَِبِعيٍد َعنَّ الَحْمُد لِلَّ   : الَعمُّ

ي. َما ُزْرُتَك ُمْنُذ َزَمٍن َطِويٍل.    ا َيا َعمِّ ٌف ِجدًّ َوَأَنا َأْكَثُر ِمْنَك اِْشتَِياًقا. َأَنا ُمَتَأسِّ   : ِحْلِمي
ِزيَن بِالَجاِمَعِة. َباِب الُمَتَميِّ ُكنُت َمْشُغوًل بَِبْرَناَمِج الشَّ             

َأْخبِْرنِي َعْن الَبرَناَمِج الَِّذي َذَكْرَتُه َقْبَل َقِليٍل.   : الَعمُّ
َماَذا َتْسَتِفيُد ِمْنُه، َيا اْبَن َأِخي؟             

َها َأْن  الَبرَناَمُج ُمْمَتاٌز َفَل ُمَشاِرَك َناِدٌم َعَلْيِه، َبْل َفَوائُِد الَبْرَناَمِج َكثِيَرٌة، َوَأَهمُّ  : ِحْلِمي

َزٍة ِمْثُل َمَعالِي اأَلْخَلِق َواآلَداِب الَحَسَنِة َباُب َذِوي ُمَواَصَفاٍت ُمَتَميِّ َيُكوَن الشَّ      

ْمَعِة َوَغْيِرَها. ْدِر َوالَهْيَبِة َوالسُّ َوَسَعِة الصَّ      

ُه َعَلْيَك َيا اْبَن َأِخي. َحَسًنا! َأْنَت َمْحُظوٌظ. َفَتَح اللَّ  : الَعمُّ

ُه َيْفَتُح َعَلْيَنا. ِه َعَلى ُكلِّ َحاٍل. اللَّ الَحْمُد لِلَّ  : ِحْلِمي

ُه.  َقاِء. َنْلَتِقي َلِحًقا إِْن َشاَء اللَّ َأَنا ُمْرَتاٌح بَِهَذا اللِّ  : الَعمُّ

َقاِء. َلَمِة َوإَِلى اللِّ ي. َمَع السَّ ِه َيا َعمِّ ِفي ِحْفِظ اللَّ  : ِحْلِمي

ِه َوَبَرَكاُتُه. َلُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة اللَّ السَّ  : الَعمُّ

ِه َوَبَرَكاُتُه. َلُم َوَرْحَمُة اللَّ َوَعَلْيُكْم السَّ  : ِحْلِمي

الِحَواُر
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ِم َعلُّ ِمِمْعَياُر التَّ َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

ُد َمْوُضوَعَها. َأْسَتِمُع إَِلى الَخَطاَبِة ُثمَّ ُأَحدِّ أ 

َماَذا ُتْعَتَبُر َمَعالِي اأَلْخَلِق؟   1

؟ اِْشَرْح َقْوَل َأْحَمَد َشوِقي ِفي النَّصِّ   2

َساِن؟ َبيِّْن َمْعَنى ِحْفِظ اللِّ   3

ِممَّ َيْحَفُظ اإِلْنَساُن لَِساَنُه؟   4

َماَذا َتْسَتِفيُد ِمْن الَخَطاَبِة؟   5

َما الَموُضوُع الُمَناِسُب لِْلَخَطاَبِة ؟   6

الَِيِة: الَعاَداُت - َبَشاَشُة - َيْعُفو َعْن - َأَساَء - َصوُن النَّْفِس؟  َما الُمَراِدُف لِْلَكِلَماِت التَّ   7

الَِيِة. َأْسَتِمُع إَِلى الَخَطاَبِة ُثمَّ ُأِجْيُب َعْن اأَلْسئَِلِة التَّ ب 

الَِيِة شَفهيًّا: َوِر التَّ الِِب الِمَثالِيِّ ُمْسَتِعيًنا بِالصُّ ُر َعْن ُمَواَصَفاِت الطَّ ُأَعبِّ ج 

ِة ِفي َكْظِم الَغْيِظ.  ْخِصيَّ ُر َعْن ِخْبَرتِي الشَّ ُأَعبِّ د 

1.4.1, 1.4.2, 1.5.1, 1.5.2
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ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

ُد َمْوُضوَعُه. َأْسَتِمُع إَِلى الِحَواِر ُثمَّ ُأَحدِّ ه 

َأْسَتِمُع إَِلى الِحَواِر ُثمَّ ُأِجيُب َعْن اأَلْسئَِلِة اآلتَِيِة: و 

ٍن َحَضْرُتُه ُمْسَتِعيًناِ بِالَعَناِصِر اآلتَِيِة: ُأْجِري الِحَواَر َمَع َصِديِقي َعْن َبْرَناَمٍج ُمَعيَّ ز 

َمَلِء  َعْن َحاِدَثٍة َتُدوُر َحوَل َعْفِو اآلَخِريَن. ْمثِيَل َمَع الزُّ َأْعِرُض التَّ ح 

اِْسُم الَبْرَناَمِج   1

َمَكاُن الَبْرَناَمِج َوَزَماُنُه   2

الِيَّاُت الَبْرَناَمِج َفعَّ   3

َفَوائُِد الَبْرَناَمِج   4

َبيَن َمْن َيْجِري َهَذا الِحَواُر؟   1

َمَتى َيْجِري َهَذا الِحَواُر؟    2
ُه ُمْنُذ َزَمٍن َطِويٍل؟ لَِماَذا َلْم يُزْر ِحْلِمي َعمَّ   3

َماَذا َيْسَتِفيُد الُمَشاِرُك ِمْن الَبْرَناَمِج؟   4

َباِب الُمَتَميِِّزيَن؟ ُاْذُكْر َثَلًثا ِمْن ُمَواَصَفاِت الشَّ   5

َباُب - َأْكَثُر - َفَتَح - َبِعيٌد؟ الَِيِة: الَخْيُر - الشَّ َما الُمَضادُّ لِْلَكِلَماِت التَّ   6

1.4.1, 1.4.2, 1.5.2, 1.5.3
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ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

ِحيَحِة. َكَتاِت َوالَوَقَفاِت الصَّ ْنِغيَماِت َوالسَّ َبَراِت َوالتَّ َأْقَرُأ الَخَطاَبَة بِالنَّ أ 

ئِيَسَة ِمْنَها. ب  َأْقَرُأ الَخَطاَبَة ُثمَّ َأْسَتْخِرُج اأَلْفَكاَر الرَّ

ِحيَحِة. الَِي بَِحَرَكاٍت َصِحيَحٍة َوْفَق الَقَواِعِد الصَّ َأْقَرُأ النَّصَّ التَّ ج 

َفاِت الَمْذُموَمِة. َفاِت الَمْحُموَدِة َوالصِّ ُز َبْيَن الصِّ الَِي ُثمَّ ُأَميِّ َأْقَرُأ النَّصَّ التَّ د 

اقتداء  عليها  المسلمين  وحث  بالغا  اهتماما  المحمودة  باألخلق  اإلسلم  اهتم 

برسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، وقال 

الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: إنما بعثت ألتمم مكارم األخلق.

َساِن، َوُهَو َصْوُن  َوِمْن َأْعَظمِ ُمَواَصَفاِت َمَعالِي اأَلْخَلِق ِهَي ِحْفُظ اللِّ  
ْخِرَيِة وَغْيِرَها. َوُكلُّ َهِذِه  ِميَمِة َوالسُّ ْفِس ِمْن الَكَلمِ الَفاِحِش ِمْثُل الِغيَبِة َوالنَّ النَّ

ِة. َقاَل الَحِكيُم: َبَلُء اإِلْنَساِن  ي إَِلى َفَساِد الَحَياِة اِلْجتَِماِعيَّ ِديَئِة ُتَؤدِّ َفاِت الرَّ الصِّ
َتُه َعَلى ِحْفِظِه َوَصْونِِه ِحيَن الَكَلِم. َساِن. لَِهَذا َحثَّ اإِلْسَلُم ُأمَّ ِمْن اللِّ

ِل الَكْرِب، َبْل ُمَواَجَهُتُه بَِبَشاَشِة  ْبُر َعَلى َتَحمُّ َوِمْن ُمَواَصَفاتَِها َأْيًضا الصَّ  
نِّ بِِهْم  ْدِر َوالَعْفُو َعْن النَّاِس َوُحْسُن الظَّ الَوْجِه َوِرَضا الَقْلِب. َوَكَذلَِك َسَعُة الصَّ

َوَكْظُم الَغْيِظ َوَغْيُرَها.

2.4.1, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.2
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الُمَحاَفَظُة َعَلى الِعْر



ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

ِحيَحِة. ِة الصَّ َغِويَّ الَِي بَِحَرَكاٍت َصِحيَحٍة َوْفَق الَقَواِعِد اللُّ ز  َأْقَرُأ النَّصَّ التَّ

ح  ُأْكِمُل الَفَراَغاِت بَِتَعابِيِر الُمَجاَمَلِت الُمَناِسَبِة.

ِحيَحِة. َكَتاِت َوالَوَقَفاِت الصَّ ْنِغيَماِت َوالسَّ َبَراِت َوالتَّ َأْقَرُأ الِحَواَر  بِالنَّ ه 

ئِيَسَة ِمْنُه. و  َأْقَرُأ الِحَواَر ُثمَّ َأْسَتْخِرُج اأَلْفَكاَر الرَّ

البرنامج ممتاز. ل مشارك نادم عليه، بل فوائد البرنامج كثيرة، وأهمها أن   
يكون الشباب ذوي  مواصفات متميزة مثل معالي األخلق واآلداب الحسنة 

وسعة الصدر والهيبة والسمعة وغيرها.

ُدوُد الرُّ َعابِيُر التَّ

وِر َمَساَء النُّ 1

َكثِيًرا اِْفَتَقْدَناَك  2

ُه َيفَتُح َعَلينا اللَّ 3

َما ُزْرُتَك ُمْنُذ َزَمٍن َطِوْيٍل 4

َعَلى َما ُيَراُم 5

2.4.1, 2.4.3, 2.4.4
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ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

الَِيِة. ًة َعْن � َتْوَبُة َشابٍّ ُمْذنٍِب� ُمْسَتِعيًنا بِالَعَناِصِر التَّ ج   َأْكُتُب ِقصَّ

ِحيَحِة. ِة الصَّ َأْنُقُل الَخَطاَبَة َنْقًل َصِحيًحا َوْفَق الَقَواِعِد اإِلْمَلئِيَّ أ 

الَِيِة. َأْكُتُب َمَقاًل َعْن ُمْشِكَلِت َشَباِب الَيْوِم ُمْسَتِعيًنا بِالَكِلَماِت التَّ ب 

َعاَش َبِعيًدا َعْن 
يِن الدِّ

اِْرَتَكَب الَمَعاِصَي 
َواآلَثاَم

ِريَعَة  َخاَلَف الشَّ
َلَة  َوَتَرَك الصَّ

َوالِعَباَداِت
اِْنَفَجَرْت إِْحَدى 
اَرِة  يَّ َعَجَلِت السَّ
َوُأِصيَب بِالِجَراِح

َنِدَم َوَتاَب إَلى 
ِه َعَلى َما  اللَّ

َفَعَل َوَأْصَبَح 
َشابًّا َصالًِحا

الَعْوَرَة َيْكِشُف  الَوَقاَحُة

ُيَبالُغ اِفَهُة التَّ اأُلُموُر 

َيْرَتِكُب ٌة يَّ َأَهمِّ

َئُة يِّ السَّ اأَلْخَلُق  ٌء َسيِّ

الَحَراُم الَعاَداُت

ُمْسَتْلَزٌم الُمَواِظُب َعَلى

َمٌة ُمَحرَّ ٌب ُمَؤدَّ

3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4 
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ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

ي الَحبِيَبِة، َحْضَرُة ُأمِّ

َئِك ................................................... .  ، َأَودُّ َأْن ُأَهنِّ بُِمَناَسَبِة ِعيِد اأُلمِّ
َأْرُجو ...............................................................................

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

ي الَعِزيَزُة، ُأمِّ

إَِضاَفًة إَِلى َذلَِك، ُأِريُد َأن َأْشُكَرِك َعَلى َتْضِحَياتِِك َلَنا ُمْنُذ ِصَغِرَنا. ......................

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

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

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

ي الَكِريَمُة، ُأمِّ

َه َأْن ُيِطيَل ُعْمَرِك لَِكي َأَرى اِْبتَِساَمِك َوُنوَر َعْيَنْيِك ُطوَل َحَياتِي  ِك َكثِيًرا. َوَأْسَأُل اللَّ ُأِحبُّ
َدائًِما َوَأَبًدا. 

ِه َوَبَرَكاُتُه. َلُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة اللَّ َوالسَّ

. َأْكُتُب الَبِريَد اإِللِْكُتُرونِيَّ إَِلى اأُلمِّ لُِشْكِرَها َعَلى َتْضِحَياتَِها لُِلْسَرِة بُِمَناَسَبِة ِعيِد اأُلمِّ د 

3.4.3, 4.4.3
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123

ُجِل الَوِقيِح. َل ُلْطَف ِفي َكَلِم الرَّ   1

َل ُمَشاِرَك َناِدٌم َعَلى الَبرَناَمِج.   2

ِة اآلَداِب الَحَسَنِة.  يَّ َباَب بَِأَهمِّ و الَقْرَيِة الشَّ َيِعُظ ُمِسنُّ   3

يُن َعَلى َعْوَراِت الَمْرَأِة ِحْرًصا. َيْحِرُص الدِّ   4

اِْشَتَرْت اأُلمُّ ِماَئَة ِمْلَعَقٍة.   5

ُم. الَفَتاُة َتِقُف َحْيُث َيْأُمُرَها الُمَعلِّ   6

الَِيِة ُثمَّ َضْعُه ِفي ُجَمٍل ُمِفيَدٍة ِمْن ِعْنِدَك. َهاِت ِمَثاًل لُِكلِّ َوْزٍن ِمْن اأَلْوَزاِن التَّ أ 

ْن ُجَمًل ُمِفيَدًة بِاْستِْخَداِم َما َيْأتِي: َكوِّ ب 

ا. َأْعِرْب الَكِلَماِت الَحْمَراَء إِْعَراًبا َتامًّ ج 

َيْشَتِكي إَِلى   1

َيْعُفوَن َعْن   2

ُيَواِظْبَن َعَلى   3

َيْحِرَصاِن َعَلى    4

اأَلْخَلُق الَحَسَنُة   5

َشَباُب الَوَطِن   6

ْدِر َسَعُة الصَّ   7

َبُة الَفَتاُة الُمَؤدَّ   8

ٌل ُلاِْفَتَعَلُمَفعَّ َتَتَفاَعِليَنُمْسَتفَعٌلَيَتَفعَّ

123

ِض
الُمَحاَفَظُة َعَلى الِعْر



الُخُطَواُت:

124

ُنَتْرِجُم َوُنَغنِّي َمًعا!

ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

َلَبَة إَِلى َمجُموَعاٍت.  ُم الطَّ ُم الُمَعلِّ ُيَقسِّ  1

ِة  إَِلى الَمْجُموَعاِت. ُم َوَرَقًة ِفيَها َكِلَماُت اأُلْغنَِيِة الَوَطنِيَّ ُع الُمَعلِّ ُيَوزِّ  2

يَها َأَماَم الَفْصِل.  َتُقوُم الَمْجُموَعاُت بَِتْرَجَمِة َكِلَماِت اأُلْغنَِيِة َوَتْكُتُبَها َعَلى الَوَرقِة ُثمَّ ُتَغنِّ  3

ُم بَِتْقيِيِم َعَمِل الَمْجُموَعاِت َوَأْفَضُلَها ِهَي الَفائَِزُة. َيُقوُم الُمَعلِّ  4

1

3.3.12, 2.4.1

21
ُم ِفي الَقْرِن َعلُّ التَّ
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الُخُطَواُت:

125125

َلَبَة إَِلى َمْجُموَعاٍت.  ُم الطَّ ُم الُمَعلِّ ُيَقسِّ  1

ٍق بِالُمَحاَفَظِة َعَلى الِعْرِض، ُثمَّ   َة َعْن َمْوُضوٍع ُمَتَعلِّ َقاَط الُمِهمَّ ُتنَاِقُش الَمْجُموَعاُت النِّ  2

َتْكُتُبَها َعَلى الَوَرَقِة الَمْلُفوَفِة.   

َقاِط َوالَعَناِصِر الَمْكُتوَبِة. َتْكُتُب الَمْجُموَعاُت الُخْطَبَة الَوِجيَزَة بِاِلْعتَِماِد َعَلى النِّ  3

َلَها إِلِْلَقاِء الُخْطَبِة َأَماَم الَفْصِل. َتْخَتاُر الَمْجُموَعاُت ُمَمثِّ  4

َباِح ُمَساَبَقُة إِْلَقاِء َكِلَمِة الصَّ

ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

2

3.4.3, 2.4.1

21
ُم ِفي الَقْرِن َعلُّ التَّ
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الُمَحاَفَظُة َعَلى الِعْر



ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

الُخُطَواُت:

َلَبُة إَِلى َفِريَقْيِن: َفِريِق الُحُكوَمِة َوَفِريِق الُمَعاَرَضِة إِلِْجَراِء الُمَناَظَرِة. ُم الطَّ ُيَقسِّ  1

ئِيَسُة لَِدْعِم َمْوِقِفِه،  ُل: الُحَجُج الرَّ َعلَى ُكلِّ َفِريٍق َأْن َيْسَتْخِدَم َنْوَعْيِن ِمْن الُحَجِج. اأَلوَّ  2
ُة لِلَردِّ َعَلى ُحَجِج الَفِريِق اآلَخِر. ْفنِيِديَّ انِي: الُحَجُج التَّ َوالثَّ   

َناُوِب َبْيَن الَفِريَقْيِن. ُث الُمَشاِرُكوَن ِفي الُمَناَظَرِة بِالتَّ َيَتَحدَّ  3

ُق َعَلْيَها. ُم الُمَناَظَرَة َوُيَعلِّ ُم الُمَعلِّ ُيَقيِّ  4

َباِب الَفَتَياُت َأَشدُّ َحاَجًة إَِلى الُمَحاَفَظِة َعَلى الِعْرِض ِمْن الشَّ

3

الُمَناَظَرُة

3.4.3, 2.4.1

21
ُم ِفي الَقْرِن َعلُّ التَّ

126

لَِثُة
َّا لث

َدُة ا
َوْح

ال



ْق ِفي اإِلْنَتْرنِت ا َنـَتَسوَّ ْق ِفي اإِلْنَتْرنِتَهيَّ ا َنـَتَسوَّ َهيَّ

٤

ُق ِفي ُمَتَناَوِل الَيِد التََّسوُّ



الَكِلَماُتالَكِلَماُت
ُة  اإِللِْكُتُرونِيَّ التَِّجاِرُة 

َمْشُهوَرٌة َلَدى الَجِميِع.

ُق ِفي اإِلْنَتْرنِت  التََّسوُّ
ُقوَد. ُر النُّ ُل اأُلُموَر َوُيَوفِّ ُيَسهِّ

َرائٌع  َتْرِويٌج  ُهَناَك 
َوَتْخِفيَضاٌت َكثِْيَرٌة

.   ُكلَّ َيْوٍمِ

ِسْعُر الَبَضائِع ِفي اإِلْنَتْرنِت 
ا. ُمَناِسٌب َوَرِخيٌص ِجدًّ

اُر ُيْعِلُنوَن  جَّ التُّ
ُمْنَتَجاتِِهْم ِفي الَمَواقِع 

ِة. التَِّجاِريَّ
َتْسِجيُل  َبائِِن  الزَّ َعَلى 
الِحَساِب ِفي الَمْوقِع 

. التَِّجاِريِّ
128128129 128128



ْرَد  ُم َساِعي الَبِريِد الطَّ ُيَسلِّ
اٍم. ُبوِن َبْعَد َثَلَثِة َأيَّ إَِلى الزَّ

اِجُر ُعَمُر  ُيْرِسُل التَّ
ْرَد إَِلى َشِرَكِة  الطَّ

ِريِع. السَّ الَبِريِد 

ُبوُن الِمْثَقَب  ُم الزَّ َيَتَسلَّ
ٌل. ُه ُمَعطَّ َوَلِكنَّ

ُبوُن بِِخْدَمِة الُعَمَلِء  َيتَِّصُل الزَّ
ُقوِد. النُّ اِْستِْرَجاَع  َوَيْطُلُب 

اِجُر الُنُقوَد  ُيْرِجُع التَّ
التَّْحِويِل  َطِريِق  َعْن 

. الَبْنِكيِّ

َواِزَم  ُبوُن اللَّ َيْشَتِري الزَّ
َة ِفي الَمَواقِع  الَيْوِميَّ

ِة. التَِّجاِريِّ

َدلِيُل اأَلْلَواِن
الِفْعُلااِلْسُم
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اَلٌة َفعَّ

ِمْفَعٌل

الِِث بِالِمْصَعِد. ابِِق الثَّ ُف إَِلى الطَّ 1   َصِعَد الُمَوظَّ

اَرَة الَجِديَدَة. َبائُِن الَعصَّ 2   َيْخَتاُر الزَّ

الِمَثاُل: 

ِمْفَعٌل جـ َمَفاِعٌل
اَلٌت اَلٌة جـ َفعَّ َفعَّ

َمْعُلوَماٌت

الَوْزُن

اِْسُم اآلَلِة

ِمْعَوٌل ِمْثَقٌب ِمْصَعٌد

اَلٌة َجٌةَغسَّ اَرٌةَثلَّ َعصَّ

الَوْزُن
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ِم َعلُّ ِمِمْعَياُر التَّ َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

َق َمَتَتَعاَوُنَتَسوَّ َتْطُلُبَيِزُنَتَسلَّ

ُبوُن اِجَرُةالزَّ لُمْسَتْهِلُكالتَّ ْرُدا ُيْرِجُعالطَّ

ب

اِهَرَة ِفيَها. أ َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ َأْنِطُق اأَلْسَماَء الظَّ   

َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ َأْنِطُق اِْسَم اآلَلِة ِفيَها.  

َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ َأْنِطُق اأَلْفَعاَل َمَع ِذْكِر َوْزنَِها َوَأْقَساِمَها ِمْن َماٍض   

َوُمَضاِرٍع َوَأْمٍر.  

ُد اأَلْسَماَء واأَلْفَعاَل َشَفِهيًّا. َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ ُأَحدِّ  

ا. الَِيِة َشَفِهيًّ َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ آتِي بِالُمَراِدِف لِْلَكِلَماِت التَّ  

ج

د

ه

الَِيِة َشَفِهيًّا. َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ آتِي بِالُمَضادِّ لِْلَكِلَماِت التَّ  

َمُة الُمَعلِّ

َرِخيٌص

َم َتَسلَّ

ُيْعِطي

َيْشَتِري

ُبوُن الزَّ

ُل ِريُعُيَسهِّ السَّ

ٌل ُمَعطَّ

و

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4

َرائٌع
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ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

َجَة!  ي، اِْشَتِري َهِذِه الثَّلَّ ٤  َيا ُأمِّ

5  اِتََّصَلْت الُمْسَتْهِلَكُة بِِخْدَمِة الُعَمَلِء.

َجاُل َيْخَتاُروَن َأْن ُيْعِلُنوا ُمْنَتَجاتِِهْم. 6  الرِّ

يعرضالدعايةغالالمنتجاتالزبائنالتخفيضات

يسهلالقيمةرخيصيدفعيزنيغلف

اِهَرَة ِفيَها َشَفِهيًّا. َأْقَرُأ الُجَمَل ِقَراَءًة َصِحيَحًة ُثمَّ ُأَعيُِّن اأَلْسَماَء الظَّ أ 
)انظر صفحة 12٨-12٩(   

ُنَها ِمْن َماٍض َوُمَضاِرٍع َوَأْمٍر َشَفِهيًّا. الَِيِة ِقَراَءًة َصِحيَحًة ُثمَّ ُأَعيِّ َأْقَرُأ اأَلْفَعاَل ِفي الُجَمِل التَّ ب 

الَِيِة ِقَراَءًة َصِحيَحًة ُثمَّ ُأَعيُِّن اِْسَم اآلَلِة َمَع ِذْكِر َوْزنِِه َشَفِهيًّا. َأْقَرُأ اأَلْفَعاَل ِفي الُجَمِل التَّ ج 

الَِيِة. ِميِل لِْلَكِلَماِت التَّ ُم ِقَراَءَة الزَّ ُأَقيِّ د 

َمُة ُطُروَدَها بِاأَلْمِس.  َمْت الُمَعلِّ 1  َتَسلَّ

ْرِد الَيْوَم!  ْد ِمْن ُوُصوِل الطَّ 2  َيا َأِخي، َتَأكَّ

ِة. ُق آَلُف َزُبوٍن ِفي الَمَواقِع التَِّجاِريَّ 3  َيَتَسوَّ

ْقيِيِم اِْستَِماَرُة التَّ

امسح

2.1.1, 2.1.2

َرَأْيُت َرائَِدَتْي الَعَمِل ِفي الِمْصَعِد.  1
. اَلَة ِفي الَمْوقِع التَِّجاِريِّ اِجُر َيبِيُع الَغسَّ التَّ  2

. الُِب ِفي ِشَراِء الِمْرَسِم َوالِمَقصِّ َيْرَغُب الطَّ  3
اَرَة بِاأَلْمِس. ِريِع الَعصَّ َأْرَسَل َساِعي الَبِريِد السَّ  ٤

ُح الِمْعَوَل َوالِمْنَجَل ِفي اإِلْنَتْرنِت. َيْشَتِري الَفلَّ  5
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ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

ُح َيْسَتْخِدُم ______ ِفي َحْقِلِه. الَفلَّ  1

اِجُر ِفي ______ َقْبَل َقِليٍل.     َدَخَل التَّ  5
ِريِع.     ْمَنا ______ ِمْن َشِرَكِة الَبِريِد السَّ َتَسلَّ  2

َيْطُلُب الَوَلُد ______ َجِديًدا ِفي اإِلْنَتْرنِت.      3
َتْحَفُظ اأُلمُّ الَمْأُكوَلِت َوالَمْشُروَباِت ِفي ______.  6

. َتبِيُع َرائَِدُة اأَلْعَماِل ______ ِفي اإِلْعَلِم اِلْجتَِماِعيِّ  ٤

َمْت( َتَسلَّ )اِْسَتْسَلَمْت، 

ُد( َيَتَأكَّ ُد،  )ُيَؤكِّ

ُيْرِسُل( )َيْشَتِري، 

َيِصُل( )َيتَِّصُل، 

) َيْسَتِمرُّ ُف،  )َيَتَوقَّ

َيُسوُقوَن( ُقوَن،  )َيَتَسوَّ

) َنَجَل (

) َعَصَر (

) َدَرَج (
) َثِلَج (
) َقصَّ (

) َصُعَد (

ِحيَحِة.   ِة الصَّ َأْكُتُب اأَلْسَماَء َواأَلْفَعاَل ِكَتاَبًة َصِحيَحًة بِاْستِْخداِم الَقَواِعِد اإِلْمَلئِيَّ أ 
)انظر صفحة 12٨-12٩(   

َأْكُتُب اِْسَم اآلَلِة الُمَناِسَب ِفي الَفَراَغاِت ُمْسَتِعيًنا بِاأَلْفَعاِل َبْيَن الَقْوَسْيِن. ب 

الَِيِة بِاأَلْفَعاِل الُمَناِسَبِة. َأْمَلُ الَفَراَغاِت ِفي الُجَمِل التَّ ج 

َساَلَة بِاأَلْمِس. َفُة _____ الرِّ الُمَوظَّ  1

ْرِد. ُبوُن ______ ِمْن ُوُصوِل الطَّ 5الزَّ 5

2____ َرُجُل اأَلْعَماِل بِِخْدَمِة الُعَمَلِء. 2

ِق ِفي اإِلْنَتْرنِت. ٤اأَلُب ______ َعْن التََّسوُّ ٤

الُمْسَتْهِلُكوَن ______ ِفي الَمَواقِع التَِّجاِريَِّة.  6

3الُمْسَتْهِلُك _________ الُكْمبُِيوَتر ِفي اإِلْنَتْرنِت. 3

3.1.1, 3.1.2, 3.1.3
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الُخُطَواُت:

2 1

3

َلَبَة إَِلى َمْجُموَعاٍت. ُم الطَّ ُم الُمَعلِّ ُيَقسِّ  1

َلَبِة ِفي بِْضِع َثَواٍن. ِة َعَلى الطَّ وَرَة َعْن التَِّجاَرةِ اإِللِْكُتُرونِيَّ ُم الصُّ َيْعِرُض الُمَعلِّ  2

وَرةِ   َقِة بِتِْلَك الصُّ ْن الُمْفَرَداِت الُمَتَعلِّ ُم ِمْن ُكلِّ َمْجُموَعٍة  الَبْحَث َعَ َيْطُلُب الُمَعلِّ  3

ةِ  َدِقيَقَتْيِن. لُِمدَّ  

وَرةِ. بُّ تِي َبَحُثوا َعْنَها ُثمَّ َيْكُتُبوَنَها ِفي السَّ َلَبُة الَكِلَماِت الَّ َيْقَرُأ الطَّ  ٤

َلَبَة َأْن َيْكُتُبوا الُمْفَرَداِت ِفي َدَفاتِِرِهْم َوُيَصنُِّفوَها إَِلى اأَلْسَماِء   ُم الطَّ َيْسَأُل الُمَعلِّ  5

َواأَلْفَعاِل َمَع ِذْكِر َأْوَزانَِها.   

ِم134 َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

1

ُأَلِحُظ الُمْفَرَداِت

1.1.4, 2.1.2, 3.1.1
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الُخُطَواُت:

2 1

3

وَرةِ. بُّ ُة( َعَلى السَّ ُم َمْوُضوَع )التَِّجاَرُة اإِللِْكُتُرونِيَّ َيْكُتُب الُمَعلِّ  1

َقِة بِالَمْوُضوِع َمَع ِذْكِر َسَبِب اِْختَِياِرهِ َلَها. َيُقوُم ُكلُّ َطالٍِب بِِكَتاَبِة الَكِلَماِت الُمَتَعلِّ  2
َيُقوُم ُكلُّ َطالٍِب بَِتَباُدِل الَكِلَماِت َمَع َزِميِلِه.   3

الِِب َأْن َيْسَأَل َزِميَلُه َعْن َسَبِب اِْختَِياِرهِ لِْلَكِلَماِت.  َعَلى الطَّ  ٤

َلَبِة. الُِب َعَلى اأَلَقلِّ َخْمَسَة َأْفَراٍد ِمْن الطَّ َوَهَكَذا َيْجِري النََّشاُط َحتَّى َيْسَأَل الطَّ  5

ُم. ُمَها الُمَعلِّ َلَبُة َكِلَماتِِهْم َأَماَم الَفْصِل َوُيَقيِّ َوِفي نَِهاَيِة النََّشاِط، َيْعِرُض الطَّ  6

135 ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

2

ُتْعِطي َواِحًدا َتِجُد َواِحًدا

1.2.4, 2.2.3, 3.2.4
135 134135135135

21
ُم ِفي الَقْرِن َعلُّ التَّ

ِت
ْق ِفي اإلْنَتْرن

َّ َّا َنـَتَسو َهي



َراِكيُب َراِكيُبالتَّ التَّ

َفُة  الُمَوظَّ َمْت  َتَسلَّ
ُطُروَدَها ِمْن َساِعي 

الَبِريِد.

ِرَكِة  الشَّ اُر  ُتجَّ َيبِيُع 
َواإِلْتَقاِن. بِالُجْهِد  ُمْنَتَجاتِِهْم 

اُد اأَلْعَماِل  ُيْعِلُن ُروَّ
َبَضائَِعُهْم ِفي اإِلْعَلِم 

. اِلْجتَِماِعيِّ

َلَدْيَها ِسَلٌع  اِجَرُة  التَّ
َذاُت َجْوَدٍة َعالَِيٍة.

الَمْدَرَسةِ  ُمو  ُمَعلِّ َيْدَفُع 
ْفِع ِعْنَد  ِسْعَر الَبَضائِع بِالدَّ

الَقْبِض.

َفُة  الُمَوظَّ اِتََّصَلْت 
ِفي ِخْدَمِة الُعَمَلِء 
ِبُِمْسَتْهِلِكي الَمْوقِع.
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َتْبَحُث  الُمَحاِضَرُة 
ِفي َمَجاِل التَِّجاَرِة 

ِة. اإِللِْكُتُرونِيَّ

َف َعْن  اِجُر َتَوقَّ  التَّ
اإِلْعَلِن ِفي اإِلْنَتْرنِت.

ُد ِمْن َتْحِويِل  ُبوُن َيَتَأكَّ الزَّ
َأْمَوالِِه ِفي الَبْنِك.

َيْبَحُثوَن َعْن  َبائُِن  الزَّ
ِخيَصِة ِحيَن   الرَّ الَبَضائِِع 

ْرِويِج. التَّ

اإِلْنَتْرنِت  ُمْحَتاُلو 
بِإِْرَساِل  َيَتَظاَهُروَن 

َلِع. السِّ

َخْمُسِماَئِة  الَيْوَم 
ُلوَن ِفي  َيَتَجوَّ ُمْسَتْهِلٍك 

  . التَِجاِريِّ الَمْوقِع 

ْرُف الظَّ َدلِيُل اأَلْلَواِن
ْرِكيُب  التَّ

اإِلَضاِفيُّ
الِفْعُل 
ْعبِيِريُّ التَّ
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ُبوِنُطُروُدالَكِلَمُة الَمْرِءَلَدىَهاُمْسَتْهِلُكوالزَّ

ُمَضاٌف إَِلْيِهَظْرٌفُمَضاٌف إَِلْيِهُمْبَتَدٌأُمَضاٌف إَِلْيِهَفاِعٌلالَمْوقُع

َمْرُفوٌعَمْجُروٌرَمْرُفوٌعالَحاَلُة
َمْبنِيٌّ ِفي َمِحلِّ 

َجرٍّ
َمْجُروٌرَمْنُصوٌب

ُةالَعَلَمُة مَّ ُكوُنالَواُوالَكْسَرُةالضَّ ُكوُنالسُّ الَكْسَرُةالسُّ

ْرُف )َلَدى( الظَّ

ْرِكيُب اإِلَضاِفيُّ التَّ

اإِلْعَراُب:

َتْكِسيٍر َجْمُع 

ُمَضاٌف

ُمْفَرٌد

ُمَضاٌف إَِليِه

ُبوِن َأْمِس. َوَصَلْت ُطُروُد الزَّ      1

اِْسٌمَظْرٌف

َلَدى الَمْرِء ُطُروٌد َكثِيَرٌة.

ٍر َجْمُع ُمَذكَّ

ُمَضاٌف

ُمتَِّصٌل َضِميٌر 

ُمَضاٌف إَِليِه

الُمْنَتَجاُت ُمْسَتْهِلُكوَها َكثِيُروَن.      2
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ِم َعلُّ ِمِمْعَياُر التَّ َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

اِد الَعَمِل؟ َف َنَجاُح ُروَّ َيَتَظاَهُر الُمْحَتاُل؟َعَلَم َتَوقَّ ُد التَّاِجُر؟بَِم  ِممَّ َيَتَأكَّ

اِرُق؟ ُبوَن؟إَِلى َمْن َتاَب السَّ اُر؟بَِم َيْهَتمُّ الزَّ جَّ َع التُّ بَِم َتَبرَّ

َة ِفيَها.  َراِكيَب اإِلَضاِفيَّ َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ َأْنِطُق التَّ أ 

َة ِفيَها.   ْعبِيِريَّ َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ َأْنِطُق اأَلْفَعاَل التَّ ج 

الَِيِة َشَفِهيًّا.  َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ ُأِجيُب َعْن اأَلْسئَِلِة التَّ د 

ِة ُثمَّ َأَضُع َرْقًما َصِحيًحا ْعبِيِريَّ ِة َواأَلْفَعاِل التَّ َراِكيِب اإِلَضاِفيَّ َأْسَتِمُع إَِلى التَّ ه 
الَِيِة. َوِرالتَّ لِلصُّ   

ْرَف ِفيَها. ب  َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ َأْنِطُق الظَّ

1.2.1, 1.1.1, 1.2.2, 1.2.4, 1.2.3
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ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

ُف ُطُروَدُه. َم الُمَوظَّ 1  َتَسلَّ  

اُر َبَضائُِعُهْم َرِخيَصٌة. جَّ 2  التُّ  
3  َيبِيُع ِرَجاُل اأَلْعَماِل ُمْنَتَجاتِِهْم.  

ُمْنَتَجاتَِها  ُتْعِلُن َرائَِدُة اأَلْعَماِل 
. ِفي اإِلْعَلِم الْجتَِماِعيِّ

1

اَلَة  ُة الَبْيِت الَغسَّ اِْشَتَرْت َربَّ
ِفي اإِلْنَتْرنِت.

َفَتا ِخْدَمِة الُعَمَلِء  اِتََّصَلْت ُمَوظَّ
لُمْسَتْهِلِكيَن. بِا

ْرِد بِِخْدَمِة الُعَمَلِء. ُمو الطَّ ٤  اِتََّصَل ُمَتَسلِّ  
اَد اأَلْعَماِل َناِجُحوَن ِفي تَِجاَرتِِهْم. 5  إِنَّ ُروَّ  

ِميَها. ُروَد إَِلى ُمَتَسلِّ ُم َساِعي الَبِريِد الطُّ 6  ُيَسلِّ  

140

ْرَف ِفيَها.  الَِيَة ُثمَّ ُأَعيُِّن الظَّ َأْقَرُأ الُجَمَل التَّ ج 

1  َلَدى َساِعي الَبِريِد ُطُروٌد َكثِيَرٌة.

ْرَد إَِلْيَك َحْيُث َتْسُكُن. 2  ُأْرِسُل الطَّ

اُد الَعَمِل بِالُجْهِد َحْيُث َيَشاُؤْوَن. 3   َيْعَمُل ُروَّ

ْرَد ِحيَن ُوُصولِِه. ُم الطَّ ٤   َيْفَتُح الُمَتَسلِّ

ِحيَحِة. َكَتاِت الصَّ َبَراِت َوالسَّ َة ِفي الُجَمِل اآلتَِيِة بِالنَّ َراِكيَب اإِلَضاِفيَّ َأْقَرُأ التَّ أ 

الَِيِة. َوِر التَّ ُق َبْيَنَها َوَبْيَن الصُّ الَِيِة ُثمَّ ُأَوفِّ َة ِفي الُجَمِل التَّ َأْقَرُأ التَّراِكيَب اإِلَضاِفيَّ ب 

2

3

٤

ُمْسَتْهِلٍك ِماَئِة  ُل ِستُّ َيَتَجوَّ الَيْوَم 
.  ِفي الَمْوقِع التَِّجاِريِّ

2

2.2.1, 2.2.3, 2.1.1
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ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

الَِيَة ُثمَّ ُأَعيُِّن الُمَضاَف َوالُمَضاَف إَِلْيِه ِفيَها. َأْقَرُأ الُجَمَل التَّ و 

َلَبِة. َع رواد العمل بِتِْسِعِماَئِة َقَلٍم لِلطَّ 1  َتَبرَّ

ُه على ُمْحَتالِي اإِلْنَتْرنِت إَِذا َرَجُعْوا. 2  تاب اللَّ

ْم َأيَّ َطْرٍد الَيْوَم. َها َلْم َتَتَسلَّ 3  تتظاهر اأُلْخُت بَأنَّ

َفْت سارقتا الهوية َعْن جريمتهما. ٤  َتَوقَّ

ُم من ُوُصوِل طرديه. 5  يتأكد الُمَتَسلِّ

ْقُم ْعبِيِريُّالرَّ التَّ الِفْعُل  الُجْمَلُة

ِت التَِّجاِريَِّة.1 ِق ِفي الَمَحلَّ َف الَمْرُء َعْن التََّسوُّ َتَوقَّ

ُبوِن.3 ُروِد إَِلى الزَّ اِجُر ِمْن إِْرَساِل الطُّ ُد التَّ َيَتَأكَّ

ٌة.2 َلَع َأْصِليَّ اِجُر بَِأنَّ السِّ َيَتَظاَهُر التَّ

٤

5

بِسْعٍر َرِخيٍص. الُمْسَتْهِلُكوَن  َيْهَتمُّ 

ِه. َتاَب الُمْجِرُم إَِلى اللَّ

ُبوِن َأْمِس. َوَصَلْت ُطُروُد الزَّ   ٤

ْلَعِة. ُمو الَمْدَرَسِة ِسْعَر السِّ َيْدَفُع ُمَعلِّ   5

الَِيِة. َة ِفي الُجَمِل التَّ ْعبِيِريَّ َأْقَرُأ اأَلْفَعاَل التَّ د 

ِميِل لِْلِعَباَراِت الَحْمَراِء.  ُم ِقَراَءَة الزَّ ُأَقيِّ ه 

. اُد اأَلْعَماِل الَبَضائَع بِِجدٍّ ُيْعِلُن ُروَّ   1

اِجَرُة ِسَلُعَها َرِخيَصٌة َوَرائَِعٌة. التَّ   2

اِتََّصَل ُمْسَتْهِلُكو الَمْوقِع بِِخْدَمِة الُعَمَلِء.   3

2.2.3, 2.2.4, 2.2.2

ْقيِيِم اِْستَِماَرُة التَّ

امسح
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ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

ْقُم إَِلْيِهالرَّ اإِلَضاِفيُّالُمَضاُف  ْرِكيُب  التَّ الُمَضاُف

1

َتْكِسيٍر ٌرَجْمُع  اْسٌم َظاِهٌر ُمَذكَّ

3

5

ٌر اْسٌم َظاِهٌر ُمَذكَّ ٍر َجْمُع ُمَذكَّ

2

ٍر اْسٌم َظاِهٌر ُمَؤنٌَّثَجْمُع ُمَذكَّ

َتْكِسيٍر٤ ُمَثـنَّىَجْمُع  ُمتَِّصٌل  َضِميٌر 

ٍر َضِميٌر ُمتَِّصٌل َجْمٌعَجْمُع ُمَذكَّ

لتَّْسِجيُل ا

بَِطاَقٌة

ْأِميُن التَّ

اأَلْعَماُل

َوْزٌن

ِحَساٌب

الِقيَمُة

الَبِريُد

َعاَيُة الدِّ

ُمْنَتَجاٌت

َلًة. اَلَة ُمَعطَّ ُة الَبْيِت ______ َتِجُد الَغسَّ 1   َتْحَزُن َربَّ
2   َجاَء َساِعي الَبِريِد َو______ ـِه َثَلَثُة ُطُروٍد.

ْوِزيِع َواإِلْرَساِل. اَرُة الَمْطُلوَبُة ______ التَّ 3   اِْنَكَسَرْت الَعصَّ
ُح الِمْعَوَل ِمْن الَمْوقِع ______ ُيْعَلُن. ٤   َيْطُلُب الَفلَّ

الَِيِة. َأْكُتُب َظْرًفا ُمَناِسًبا ِفي الَفَراَغاِت التَّ د 

َلَدى

َحْيُث

ِحيَنَما

ِحيَن

َة ِمْن الُجَمِل َنْقًل َصِحيًحا. ْعبِيِريَّ َة َواأَلْفَعاَل التَّ َراِكيَب اإِلَضاِفيَّ َأْنُقُل التَّ أ 
)انظر صفحة 136-13٧(   

ِحيَحَة.  َة الصَّ الَِيِة ُمْسَتْخِدًما الَقَواِعَد اإِلْمَلئِيَّ َة ِمْن الَكِلَماِت التَّ َراِكيَب اإِلَضاِفيَّ ُن التَّ ُأَكوِّ ب 

الَِيِة. َة َحْسَب الَخَصائِِص التَّ َأْكُتُب التَّراِكيَب اإِلَضاِفيَّ ج 

3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.1.2
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ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

ْقُم الرَّ
ْرِكيُب  التَّ

اإِلَضاِفيُّ
الِفْعُل 
ْعبِيِريُّ التَّ الُجْمَلُة

َف ِرَجاُل اأَلْعَماِل َعْن ِمْهَنتِِهْم.1 َتَوقَّ

3

5

َوِسْعِرَها. الُمْنَتَجاِت  بَِجْوَدِة  الُمْسَتْهِلُكوَن  َيْهَتمُّ 

َلَبِة.2 َعْت َرائَِداُت اأَلْعَماِل بِتِْسِعِماَئِة َقَلٍم لِلطَّ َتَبرَّ

َيبِيُع َرُجَل اأَلْعَماِل ُمْنَتَجاتِِهَما بُِجْهٍد َوإِْتَقاٍن.٤

َأْشَتِري ِكَتاَبْي الُمَحاِضِر ِفي اإِلْنَتْرنِت.

َف َعْن َيْبَحُث َعْنَتَوقَّ ُل ِفيَيْبَحُث ِفي َيَتَجوَّ َيْرَغُب ِفيَيُتوُب إَِلى

َة ِفي الَفَراَغاِت الُمَناِسَبِة.   ْعبِيِريَّ َأَضُع اأَلْفَعاَل التَّ ه 

الَِيِة. َة ِفي الُجَمِل التَّ ْعبِيِريَّ َة َواأَلْفَعاَل التَّ َراِكيَب اإِلَضاِفيَّ ُأَعيُِّن التَّ و 

ِه ِمْن َذْنبِِه. 1  الَخادُِع ___________ اللَّ  
ِة ُهَو الَمْرَأُة. 2 اأَلْغَلُب الَِّذي ___________ الَمَواقِع التَِّجاِريَّ  

ِة ِفي اإِلْنَتْرنِت. ُجُل ___________ َمَجاِل اِلْحتَِياِل َوَسِرَقِة الُهِويَّ 3 الرَّ  
ِة. ْرِويِج َوالتَّْخِفيِض ِفي الَمَواقِع التَِّجاِريَّ ٤ الُمْسَتْهِلُك ___________ التَّ  

ِة. ِطيَن ِفي الَجِريَمِة الَحاُسوبِيَّ 5 َرُجُل اأَلْمِن ___________ اأَلْشَخاِص الُمَتَورِّ  
ِل ِفي الَمْوقِع التَِّجاِريِّ َبْعَد اِلْحتَِياِل. 6 الَشابُّ ___________ التََّجوُّ  

3.2.4, 3.2.5
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الُخُطَواُت:

َبْعُض  ِفيَها  بَِطاَقًة  ُم  الُمَعلِّ ُع  ُيَوزِّ  . َمْجُموَعاٍتٍ إَِلى  َلَبُة  الطَّ ُم  ُيَقسِّ

ُم ِمْن الَمْجُموَعاِت َأْن ُتَناِقَش  ِة. ُثمَّ َيْطُلُب الُمَعلِّ ْعبِيِريَّ اأَلْفَعاِل التَّ
الَفْرَق َبْيَنَها َوَبْيَن اأَلْفَعاِل اأُلْخَرى.

ُيْطَلُب ِمْن الَمْجُموَعاِت َأْن َتْبَحَث ِفي الُمْعَجمِ َعْن اِلْختَِلِف ِفي    

الَمَعانِي َبْيَن َهِذِه اأَلْفَعاِل إَِذا اْخَتَلَفْت ُحُروُف الَجرِّ َبْعَدَها.    

َوَعَلى الَمْجُموَعاِتِ َأْن َتْأتَِي بِاأَلْمثَِلِة ِفي ُجَمٍل ُتَبيُِّن اِلْختَِلَف    
ِة. ْعبِيِريَّ ِفي َمَعانِي اأَلْفَعاِل التَّ   

ْقيِيِم. َأَماَم الَفْصِل لِْلُمَناَقَشِة َوالتَّ َنَتائَِجَها  ٤   َتْعِرُض الَمْجُموَعاُت 

ِه َسمِّ

ْحُه َوضِّ

ْلُه َعلِّ

ْمُه َقدِّ

ُة( ْعبِيِريَّ ُلْعَبُة التَّْوِضيِح )اأَلْفَعاُل التَّ

123

ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

1

1

1.2.1, 2.2.3, 3.2.2, 3.2.3

2

3
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ُم ِفي الَقْرِن َعلُّ التَّ



الُخُطَواُت:

الَِيِة: َقاِط التَّ ُم ُكلُّ َمْجُموَعٍة ُمْنَتَجَها َأَماَم الَفْصِل َحْسَب النِّ ُتَقدِّ  3

َعَها    ْشَرَة بِالُكْمبُِيوَتر َوَتْطَبَعَها ُثمَّ ُتَوزِّ َم النَّ َوَأِخيًرا َعَلى ُكلِّ َمْجُموَعٍة َأْن ُتَصمِّ  ٤

ْقيِيِم. لِلتَّ   

َلَبُة إَِلى َمْجُموَعاٍت َوَعَلى ُكلِّ َمْجُموَعٍة َأْن َتْقَتِرَح ُمْنَتًجا َواِحًدا  ُم الطَّ ُيَقسِّ  2

لِْلَبْيِع ِفي الُكْشِك.   

ِة ِفي الَمْدَرَسِة َعاُونِيَّ ِرَكِة التَّ َيْوُم الشَّ

ِة ِفي الَمْدَرَسِة. َعاُونِيَّ ِرَكِة  التَّ َنَشاَطاِت َيْوِم الشَّ َغِة الَعَربِّيِة ِفي  ُة اللُّ َتْشَتِرُك َجْمِعيَّ  1

ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

َناُتُه أ – اِْسُم الُمْنَتِج َوَنْوُعُه           ج – َمْصَدُر الُمْنَتِج َوُمَكوِّ

ب – ِسْعُر الُمْنَتِج َوَثَمُن َرْأِس الَمالِ       د - الَمَنافُع َوالَمَزاَيا

2

1.5.1, 3.3.2, 3.3.12
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الُجَمُلالُجَمُل

َتُكوُن ِفي  الُمْخَتِلَفُة  الُمْنَتَجاُت 
َبائِِن لِِشَرائَِها. ُمَتَناَوِل َيِد الزَّ

ِة  ُق ِفي الَمَواقِع التَِّجاِريَّ التََّسوُّ
ُقوَد َوالَوْقَت. ُر النُّ ُيَوفِّ

ْفِع  اأُلْخُت َتْدَفُع الَمْبَلَغ بِالدَّ
اإِللِْكُتُرونِيِّ ُمْسَتْخِدَمًة ِحَساَب الَبْنِك.

ُة  اإِللِْكُتُرونِيَّ التَِّجاَرُة 
َمْعُروَفٌة َلَدى الَجِميِع 

ِفي َهَذا الَعْصِر.

ِر  ُد ِمْن َتَوفُّ اأُلْخُت َتَتَأكَّ
اَراِت ِفي الَمْوقِع. الَعصَّ

آَلٌف ِمْن النَّاِس 
ُلْوَن ِفي الَمَواقِع  َيَتَجوَّ

ِة ُكلَّ َيْوٍم. التَِّجاِريَّ
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َلَع  اِجَرُة السِّ التَّ ُف  ُتَغلِّ
بِالِغَلِف  الَمْطُلوَبَة 

. الَخاصِّ

َتْكُتُب اأُلْخُت 
ًة َعْن  ُمَلَحَظًة إِيَجابِيَّ

َمِة. الُمَتَسلَّ َلِع  السِّ

ُيْعِطي اأَلُخ َخْمَسَة ُنُجوٍم 
ْلَعِة. َبائِِن َعْن السِّ لِِرَضاِء الزَّ

ُتْعِطي َشِرَكُة الَبِريِد 
ُروَد  ُسَعاَة الَبِريِد الطُّ
ْوِزيِع. َوالتَّ لِْلِْرَساِل 

ُروَد لَِشِرَكِة  اِجَرُة الطُّ ُم التَّ ُتَسلِّ
ُسوَم. الَبِريِد ُثمَّ َتْدَفُع الرُّ

ُروَد  َمْت اأُلْخُت الطُّ َتَسلَّ
ِريِع. ِمْن َساِعي الَبِريِد السَّ
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148

الَبَدُل الُمَطابُِق

َفاِعٌلَمْرُفوٌع

ِمْنُه الُمْبَدُل 

َمْرُفوٌع

الَبَدُل

اِجُر ِفْرَدْوُس ُمْنَتَجاتِِه ِفي اإِلْنَتْرنِت. ُيْعِلُن التَّ 1

َمْفُعوٌل بِِه ِفي َمَحلِّ َنْصٍب

ِمْنُه الُمْبَدُل 

َمْنُصوٌب

الَبَدُل

. َعاَيَة ِفي اإِلْعَلِم اِلْجتَِماِعيِّ َرَأْيُت َهِذهِ الدِّ 2

اأَلْعَداُد: الِمَئاُت الَمْعُطوَفُة

إَِلْيِهُمْبَتَدٌأ ُمَضاٌف 

. ُلوَن ِفي اإِلْعَلِم اِلْجتَِماِعيِّ اٍر َيَتَجوَّ ِماَئٌة َوَخْمَسُة ُتجَّ

َمْعُطوٌف ُمَضاٌف

الِمَئاُت الَمْعُطوَفُة

امسح

اإِلْعَراُب:

اِجُرالَكِلَمُة َعاَيَةَهِذِهِفْرَدْوُسالتَّ اٍرالدِّ ُتجَّ

الَبَدُل الُمَطابُِقَفاِعٌلالَمْوقُع
َمْفُعوٌل بِه

)اِْسُم اإِلَشاَرِة(
إَِلْيِهالَبَدُل الُمَطابُِق ُمَضاٌف 

َمْجُروٌرَمْنُصوٌبَمْبنِيٌّ ِفي َمَحلِّ َنْصٍبَمْرُفوٌعَمْرُفوٌعالَحاَلُة

ُةالَعَلَمُة مَّ ُةالضَّ مَّ الَكْسَرُةالَفْتَحُةالَكْسَرُةالضَّ
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ِم َعلُّ ِمِمْعَياُر التَّ َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

ُق ِفي اإِلْنَتْرنِت َمْشُهوٌر؟ َهْل التََّسوُّ   1

ِممَّ َعَلْيَنا َأْن َنْحَذَر؟   2

َأْيَن ُتْعَلُن الُمْنَتَجاُت؟    3

َكْيَف َتْدَفُع اأُلْخُت الَمْبَلَغ؟   ٤

َلَع؟ اِجُر السِّ ُف التَّ َكْيَف ُيَغلِّ   5

ِليَن تِي ُتَباُعَعَدُد الُمَسجِّ َعَدُد الُمَلَحَظاِتَعَدُد اأَلْقِمَصِة الَّ

ِفيَن َعَدُد الُمَوظَّ
َلَبِة الُمْلَتِحِقيَن َعَدُد الطَّ

ِة التَِّجاَرِة يَّ  بُِكلِّ
تِي  ُروِد الَّ َعَدُد الطُّ

ُتْرَسُل ِفي الَيْوِم

َكَتاِت  ْنِغيَماِت َوالسَّ َبَراِت َوالتَّ َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ َأْنِطُقها ُمَراِعًيا النَّ أ 

ِحيَحَة. الصَّ َوالَوَقَفاِت    

ا. الَِيِة َشَفِهيًّ َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ ُأِجيُب َعْن اأَلْسئَِلِة التَّ ب 

َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ َأْشَرُحَها بِالُجْمَلِة الَبِسيَطِة َشَفِهيًّا. ج 

َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ َأْنِطُق الَبَدَل الُمَطابَِق ِفيَها َشَفِهيًّا. د 

َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ َأْذُكُر الَعَدَد الُمَناِسَب َشَفِهيًّا. ه 

1.3.1, 1.3.2, 1.3.9, 1.3.11
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ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

ِحيَحَة. َكَتاِت َوالَوَقَفاِت الصَّ ْنِغيَماِت َوالسَّ َبَراِت َوالتَّ َأْقَرُأ الُجَمَل ُمَراِعًيا النَّ أ 

ابَِقِة. الَِيِة ُمْسَتِعيًنا بِالُجَمِل السَّ ُأِجيُب َعْن اأَلْسئَِلِة التَّ ج 

الُِب؟  1   ِفيَم َيْرَغُب الطَّ
2   بَِم َيُقوُم النَّاُس بِاْستِْخَداِم   

؟ ِكيِّ الذَّ الَهاتِِف   

ابَِقَة ُثمَّ َأْشَرُح َمْعَناَها بِالُجْمَلِة الَبِسيَطِة. َأْقَرُأ  الُجَمَل السَّ ب 

َأْقَرُأ الُجَمَل ُثمَّ ُأَعيُِّن الَعَدَد َوالَمْعُدوَد ِفيَها.   د 

3   َعمَّ َتْبَحُث الَمْرَأُة؟  
٤    َأْيَن ُتْعَلُن الُمْنَتَجاُت؟ 

؟ ِليَن ِفي الَمْوقِع التَِّجاِريِّ 5     َكْم َعَدُد الُمَسجِّ

الُِب ِفي َطَلِب َقِميٍص َجِديٍد. 1  َيْرَغُب الطَّ
. ِكيِّ ِق بِاْستِْخَداِم الَهاتِِف الذَّ 2  َيُقوُم النَّاُس بِالتََّسوُّ

اَرِة ِفي اإِلْنَتْرنِت.  3  َتْبَحُث الَمْرَأُة َعْن الَعصَّ
. اُر الُمْنَتَجاِت ِفي اإِلْعَلِم اِلْجتَِماِعيِّ جَّ ٤  ُيْعِلُن التُّ
. ُل َسْبُعِماَئِة ُمْسَتْهِلٍك ِفي الَمْوقِع التَِّجاِريِّ 5  ُيَسجِّ

ُل َسْبُعِماَئٍة َوَثَلَثُة ُمْسَتْهِلِكيَن ِفي الَمْوقِع التَِّجاِريِّ الَيْوَم. 1   ُيَسجِّ
َنَة. ِة التَِّجاَرِة َهِذِه السَّ يَّ ٍب بُِكلِّ ِماَئٍة َوَخْمَسُة ُطلَّ 2   َيْلَتِحُق ِستُّ
3   َيبِيُع َرائُِد اأَلْعَماِل َثَماَنِماَئٍة َوَسْبَعَة َأْقِمَصٍة ِفي اأُلْسُبوِع.

٤   َحَصَلْت َشِرَكُة التَِّجاَرِة َعَلى َسْبِعِماَئٍة َوتِْسِع ُمَلَحَظاٍت لُِمْنَتَجاتَِها.

2.3.1, 2.3.6, 2.3.7
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ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

1   هذا التاجر يبيع الملبس في اإلنترنت.
2   يلتحق ستمائة وثمانية طلب بكلية التجارة هذه السنة.
3   يبيع رائد األعمال ثمانمائة وأربعة أقمصة في األسبوع.

٤   سعر الحقيبة في الموقع التجاري رخيص ومناسب.
5   يدفع األستاذ سعر الحقيبة بالدفع اإللكتروني.

ِميِل لِْلُجَمِل ِقَراَءًة َصِحيَحًة.  ُم ِقَراَءَة الزَّ ُأَقيِّ ز 

ُح اأَلْخَطاَء ِفي الَكِلَماِت الَحْمَراِء َشَفِهيًّا.   الَِيَة َوُأَصحِّ َأْقَرُأ الُجَمَل التَّ ه 

الَِيَة ُثمَّ ُأَعيُِّن الَبَدَل الُمَطابَِق ِفيَها َوَحاَلَتُه َوَعَلَمَتُه.   َأْقَرُأ الُجَمَل التَّ و 

ٍة. ْرَد بِِدقَّ ُف الطَّ 1   َيِزُن َذلَِك الُمَوظَّ
ْفَع ِعْنَد الَقْبِض. 2   َتْخَتاُر تِْلَك الُمْسَتْهِلَكُة الدَّ

3   َيتَِّصُل َرُجُل اأَلْعَماِل ُبْرَهاٌن بِِخْدَمِة الُعَمَلِء.
اَطُة َزْيَنُب الِمَقصَّ ِفي اإِلْنَتْرنِت. ٤   َتْشَتِري الَخيَّ
. اُر الَمْبَلَغ بِالتَّْحِويِل الَبْنِكيِّ جَّ 5   َيْدَفُع َهُؤَلِء التُّ

ِة. ُق ِفي الَمَواقِع التَِّجاِريَّ ُبوُن َتَتَسوَّ 1   الزَّ

اُد اأَلْعَماِل ُدوَن َمَلٍل. 2   َيْجَتِهُدوَن ُروَّ

. َلِن ِفي الَمْوقِع التَِّجاِريِّ ُبوُن الِمْثَقَب ِحيَنَما َيَتَجوَّ 3   َيْشَتِري الزَّ

ْلَعِة الَفاِسَدِة! ُقوِد لِلسِّ ُدْوا ِمْن اِْستِْرَجاِع النُّ ي، َتَأكَّ ٤   يا ُأمِّ

5  َهَذا الُمْسَتْهِلَكُة ُطُروُدُه َكثِيَرٌة.

2.3.8, 2.3.10

ْقيِيِم اِْستَِماَرُة التَّ

امسح
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ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

ُروُد َهَذا الَمَساَء.   1   _________ الطُّ  
2   َتْدَفُع اأُلمُّ ِسْعَر َطَلبَِها ِعْنَد _________.  

ُقوِد. ُبوُن َيْسَأُل َعْن _________ النُّ 3   الزَّ  
ْفِع. َلِع َقْبَل الدَّ ِد ِمْن _________ السِّ َأكُّ ٤   َل ُبدَّ ِمْن التَّ  

ُروَد َحْسَب الُعْنَواِن. 5   ُسَعاُة الَبِريِد _________ الطُّ  
اِجُر الُمْنَتَجاِت إَِلى الُمْسَتْوَدِع. 6   _________ التَّ  

اِْستِْرَجاِعَتِصُلَجْوَدِة ُعوَنَيْنُقُل الَقْبِضُيَوزِّ

َرائُِد اأَلْعَماِل 

ُقوِد النُّ الَخْصِم  اِْستِْرَجاُع  بَِطاَقُة 

ِرَجاُل اأَلْعَماِل

ُة  اإِللِْكُتُرونِيَّ التَِّجاَرُة 

ْفُع ِعْنَد الَقْبِض الدَّ

ْأِميِن التَّ بَِطاَقُة 

َبائُِنالَقائَِمُة الَمْبَلُغالُمْنَتَجاُتاإِلْجَراَءاُتالزَّ

ُر ُلُيَوفِّ ُعُيَسهِّ َيبِيُعُيْعِطيُيَوزِّ

الَِيِة.  أ  َأْكُتُب الَكِلَمَة الُمَناِسَبَة ِفي الَفَراَغاِت التَّ

الَِيِة.  ُن ُجْمَلًة ُمِفيَدًة ِمْن الَكِلَماِت التَّ ب  ُأَكوِّ

الَِيِة. َراِكيِب التَّ َأْكُتُب ُجَمًل ُمِفيَدًة ِفيَها الَبَدُل الُمَطابُِق ُمْسَتِعيًنا بِالتَّ ج 

التَِّجاِريُِّة الَمَواقُع 

3.3.2, 3.3.12, 3.3.6
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ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

د  ُأْعِرُب الَكِلَماِت الَحْمَراَء َحْسَب َمْوِقِعَها َوَحاَلتَِها َوَعَلَمتَِها.   

َيْهَتمُّ بِـَحاَفَظ َعَلىَتاَب َعَلى َف َعْن َد ِمْنَبَحَث ِفيَتَوقَّ َتَأكَّ

اِجُر ُعَمُر َعْن ِمْهَنتِِه. َف التَّ َتَوقَّ  5

ُروَد. َأْرَسَل َساِعي الَبِريِد َهَذِه الطُّ  6

اُر َأْغنَِياَء. جَّ َصاَر َهُؤَلِء التُّ  ٧

َلْيِن. َكاَن َهَذاِن الِمْصَعَداِن ُمَعطَّ  ٨

َوِستٌَّة ِماَئٍة َوَأْرَبَع َعْشَرَة َخْمُسِماَئٍة  ِستُّ

َوتِْسُعوَنَثَماُنِماَئٍة َوَواَحٌد َوِعْشُروَن  َوتِْسَعٌة  تِْسُعَماَئٍة 

َوَثَلُثوَن  َسْبُعِماَئٍة 

ُبوَنْيِن َيتَِّصَلِن بِِخْدَمِة الُعَمَلِء.  إِنَّ َذْينَِك الزَّ   1

َلِن ِفي اإِلْنَتْرنِت.  الَِباِن َيَتَجوَّ َهَذاِن الطَّ   2

ُسوَم. ِة اأُلْسَتاُذ َشْوِقي الرُّ يَّ َيْدَفُع َعِميُد الُكلِّ   3

اَلَتاِن اِْشَتَراُهَما َأبِي ِفي اإِلْنَتْرنِت. َهاَتاِن الَغسَّ   ٤

الَِيِة. ًة بِاْستِْخَداِم الَكِلَماِت التَّ ه  َأْكُتُب ُجَمًل اِْستِْفَهاِميِّ

و   َأْكُتُب ُجْمَلًة ُمِفيَدًة َتْشَتِمُل َعَلى الِمَئاِت الَمْعُطوَفِة َوَمْعُدوِدَها.

وَرِة. ُن َخْمَس ُجَمٍل ُمِفيَدٍة ُمْسَتِعيًنا بِالصُّ ز   ُأَكوِّ

3.3.7, 3.3.9, 3.3.10, 3.3.12
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ِت
ْق ِفي اإلْنَتْرن

َّ َّا َنـَتَسو َهي



الُخُطَواُت:

َلَبُة إَِلى َمْجُموَعاٍت. ُم الطَّ ُيَقسِّ   1

ٍة َكْنٌز َوَمْسُؤوٌل َوَأْسئَِلٌة. اٍت َولُِكلِّ َمَحطَّ ُم َخْمَس َمَحطَّ ُيَعيُِّن الُمَعلِّ   2
ٍة. َعَلى ُكلِّ َمْجُموَعٍة اإِلَجاَبُة َعْن اأَلْسئَِلِة ِفي ُكلِّ َمَحطَّ   3

ِة األُوَلى َتْحُصُل َعَلى الَكْنِز،   إَِذا َنَجَحْت الَمْجُموَعاُت ِفي اإِلَجاَبِة بِالَمَحطَّ   ٤

ِة اأَلِخيَرِة. الَِيِة، َوَهَكَذا إَِلى الَمَحطَّ ِة التَّ َوُتَواِصُل النََّشاَط إَِلى الَمَحطَّ   
تِي ُتْكِمُل النََّشاَط ِفي َأْسَرِع َوْقٍت ِهَي الَفائَِزُة. الَمْجُموَعُة الَّ   5

الَبْحُث َعْن الُكُنوزِ

ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

1

1.3.14, 2.3.9, 2.3.10, 3.3.12
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21
ُم ِفي الَقْرِن َعلُّ التَّ



الُخُطَواُت:

َلَبُة إَِلى َمْجُموَعاٍت. ُم الطَّ ُيَقسِّ   1

َراِكيَب ُل ِمْنُه التَّ َكِة َوُتَسجِّ ُسوِم الُمَتَحرِّ ُتَشاِهُد الَمْجُموَعاُت الِفيِدُيو ِمْن الِفيَلِم/الرُّ   2
َأَماَم الَفْصِل. َة َوَتَعابِيَر الُمَجاَمَلِت َوَتْعِرُضَها  ْعبِيِريَّ َة َواأَلْفَعاَل التَّ اإِلَضاِفيَّ   

ُتَناِقُش الَمْجُموَعاُت إِلِْعَداِد َمْشَهٍد ِمْن َمَشاِهِد الِفيِدُيو بِاْستِْخَداِم الِعَباَراِت      3
َأَماَم الَفْصِل. ُلُه  ابَِقِة َوُتَمثِّ السَّ   

َتْمثِيَلِت ُزَمَلئِِهْم. َلَبُة َعَلى  ُق الطَّ ُيَعلِّ   ٤

َعَلْيَها. ُق  َوُيَعلِّ ْمثِيَلِت  التَّ ُم  الُمَعلِّ ُم  ُيَقيِّ   5

ُمَشاَهَدُة الِفيِدُيو

1
2

ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

2

1.3.2, 1.3.12, 3.3.11
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21
ُم ِفي الَقْرِن َعلُّ التَّ

ِت
ْق ِفي اإلْنَتْرن

َّ َّا َنـَتَسو َهي



ُصوُصالنُُّصوُص النُّ
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َلَقْد  ِة.  اإِللِْكُتُرونِيَّ بِالَوَسائِِل  اإِلْنَتْرنِت  ِفي  َتْحُدُث  َوِشَراٍء  َبْيٍع  ُة  َعَمِليَّ ِهَي  ُة  اإِللِْكُتُرونِيَّ التَِّجاَرُة 
َوَكاَن  اأَلِخيَرِة.  َنَواِت  السَّ ِفي  الَعاَلِميِّ  ِعيِد  الصَّ َعَلى  ا  ِجدًّ َمْشُهوَرًة  ُة  اإِللِْكُتُرونِيَّ التَِّجاَرُة  َصاَرْت 

ُقوَن ِفي اإِلْنَتْرنِت َيْزَداُد َيْوًما َبْعَد َيْوٍم. َوَل َيَكاُد َهُؤَلِء الُمْسَتْهِلُكوَن  ِذيَن َيَتَسوَّ َعَدُد الُمْسَتْهِلِكيَن الَّ
َوبُِظُهوِر  بِالَبِريِد.  ِإْرَساُلَها  ُيْمِكُن  َل  تِي  الَّ إِلَّ  الَبَضائِع  لِِشَراِء  َكاِكيِن  َوالدَّ اأَلْسَواِق  إَِلى  َيْخُرُجوَن 
ِة َواإِلْعَلِم اِلْجتَِماِعيِّ ِفي اإِلْنَتْرنِت، َيْسَتِطيُع الُمْسَتْهِلُكوَن َأْن َيْخَتاُروا ُمْنَتَجاٍت  الَمَواقِع التَِّجاِريِّ

ًة َوَيْطُلُبوَها ِمْن َمْجُموَعاٍت َواِسَعٍة. ًة َوَخاِرِجيَّ يَّ َوَبَضائَع َمَحلِّ

ِق َوالَبْيِع ِفي  اتَِها الُقْدَرُة َعَلى التََّسوُّ ِة إِيَجابِيَّاٍت َوَسْلبِيَّاٍت. َوِمْن َأْبَرِز إِيَجابِيَّ إِنَّ لِلتَِّجاَرِة اإِللِْكُتُرونِيَّ
َلُع َوالَبَضائُع َتْأتِي ِمْن َشتَّى َأْنَحاِء الَعاَلِم َوَل  ُكلِّ َوْقٍت َوَمَكاٍن بَِل ُحُدوٍد. َوَهِذِه الُمْنَتَجاُت َوالسِّ
ا. َوَهِذِه الَمَزاَيا  ْيِن َحْيُث إِنَّ َهِذِه الَبَضائَع َذاُت َجْوَدٍة ُمَناِسَبٍة َوِسْعَرَها َرِخيٌص ِجدًّ َما ِمْن الصِّ ِسيَّ

ُقوَد.   ُر اأَلْوَقاَت َوالنُّ َة َوُتَوفِّ ُل األُُموَر الَيْوِميَّ ْبِع ُتَسهِّ بِالطَّ

النَّصُّ
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ِض لِْلِْحتَِياِل ِمْن ُمْجِرِمي اإِلْنَتْرنِت  َعرُّ اُتَها، ِمْنَها اِْحتِماُل التَّ ِة َسْلبِيَّ َوَكَذلَِك لِلتَِّجاَرِة اإِللِْكُتُرونِيَّ  
ِة َوالُمْحَتالِيَن َوالُمْخَتِرِقيَن. َوَهُؤَلِء الُمْجِرُموَن َدائًِما َيْبَحُثوَن َعْن الُفْرَصِة لِلِغشِّ  ِمْثُل َساِرِقي الُهِويَّ
الَمْطُلوَبَة  َوالُمْنَتَجاِت  الَبَضائَع  َيْفَحُصوا  َأْن  َبائِِن  لِلزَّ ُيْمِكُن  َل  َذلَِك،  إَِلى  َوبِاإِلَضاَفِة  َوالِخَداِع. 
وَن  َبائُِن ُمْضَطرُّ لَِتْحِقيِق َجْوَدتَِها َوَأَصاَلتَِها َوَوِظيَفتَِها ُمَباَشَرًة ِحْيَن الَبْيِع. َوَأْحَياًنا ُأْخَرى، َهُؤَلءِ الزَّ
ُل   ٍة َوُمَواَصَلٍت. َوُهَناَك َحاَلٌت َتـَتَعطَّ ُع بَِسَبِب َمَشاِكَل ُلوِجيْستِيَّ ا ُيَتَوقَّ ٍة َأْطَوَل ِممَّ إَِلى اِلْنتَِظاِر لُِمدَّ

ْقِل َواإِلْرَساِل. ِفيَها الَبَضائُع َأْو ُتْفَقُد َأْو ُتَتَباَدُل ِخَلَل النَّ

التَِّجاَرِة  ِفي  َيَتَعاَمُلوَن  ِحيَنَما  َحَذًرا  َوَيْحَذُروا  َدائًِما  َيْحَتِرُسوا  َأْن  الُمْسَتْهِلِكيَن  َعَلى  َفِلَذلَِك 
ًة َوَألَّ ُيْسِرُعوا  ِة َتامَّ ِرَكِة التَِّجاِريَّ اِر َأْو بِالشَّ جَّ ِة. َوبِاإِلَضاَفِة إَِلى َذلَِك َعَلْيِهْم َألَّ َيثُِقوا بِالتُّ اإِللِْكُتُرونِيَّ
تِي َلَها َتْعِليَقاٌت  ِرَكِة َبْحًثا َدِقيًقا. ُثمَّ َيْخَتاُروا الَمَواقَع الَّ ْفِع َوَأْن َيْبَحُثوا ِفي َهِذِه الشَّ َلِب َوالدَّ ِفي الطَّ

ُقوَن اآلَخُروَن. َبائُِن َوالُمَتَسوِّ ٌة َوُنُجوٌم َأْكَثُر َكَما َلَحَظَها الزَّ إِيَجابِيَّ

157 156157157157

ِت
ْق ِفي اإلْنَتْرن

َّ َّا َنـَتَسو َهي



ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

الُعَمَلِء ِخْدَمُة 

الُعَمَلِء ِخْدَمُة 

ُبوُن أحمد الزَّ

ُبوُن أحمد الزَّ

َمَساَء الَخْيِر. اِْسِمي مروان داود. َأيُّ ِخْدَمٍة؟

ْمُتُه  ُد. اِْشَتَرْيُت الِمْثَقَب ِمْنُكْم َوَتَسلَّ وِر. َأَنا َأْحَمَ َمَساَء النُّ
ُل. ًل َوَل ُيَشغَّ الَيْوَم. اِْخَتَبْرُت الِجَهاَز َفَوَجْدُتُه ُمَعطَّ

لِيِل؟ ْلَتُه بَِطِريَقٍة َصِحيَحٍة َكَما ِفي الدَّ ٌد؟ َهْل َشغَّ َهْل َأْنَت ُمَتَأكِّ

اٍت َعِديَدًة. ٌل َوَل َيْعَمُل َكَما َيْنَبِغي. اِْخَتَبْرُتُه َمرَّ ٌد َأنَّ الِمْثَقَب ُمَعطَّ َنَعْم. إِنَّنِي ُمَتَأكِّ

َلِب؟ إَِذْن، اِْسَمْح لِي َأْن َأْفَحَصُه ِفي نَِظاِم الَحاُسوِب. َما َرْقُم الطَّ

.2٨1٧2٤5٤23 َلْحَظًة ِمْن َفْضِلَك ... اِْشَتَرْيَت 
ْمَت الِجَهاَز الَيْوَم.  الِمْثَقَب َوَتَسلَّ

ٌل. ُه ُمَعطَّ َنَعْم، َوَلِكنَّ

َل. إَِذْن، ُيْمِكُنَك اآلَن َأْن ُتْرِجَعُه  ْمَت الِمْثَقَب الُمَعطَّ ا أِلَ نََّك َتَسلَّ ٌف ِجدًّ َأَنا ُمَتَأسِّ
ُقوِد.  إَِلْيَنا َكْي َنْسَتْبِدَلُه بَِجِديٍد َأْو َتْطُلَب اِْستِْرَجاَع النُّ

الُعَمَلِء ِخْدَمُة 
ُبوُن أحمد الزَّ

ُقوَد. َوَسْوَف َأْمَلُ اِْستَِماَرَة اإِلْرَجاِع،  ُأِريُد اِْستِْرَجاَع النُّ

ِريِع  َوُأْرِسُل الِجَهاَز إَِلْيَك َعْن َطِريِق َشِرَكِة الَبِريِد السَّ

َهَذا الَمَساَء.

َل، ُشْكًرا َجزِيًل.
َحَسًنا. َهْل ِمْن ُمَساَعَدةٍ ُأْخَرى؟

َلَمِة. َعْفًوا، َمَع السَّ
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الِحَواُر
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ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

ُق ِفي اإِلْنَتْرنِت؟ 1   لَِماَذا َيْنَبِغي َلَنا َأْن َنْحَذَر َحَذًرا ِحيَنَما َنَتَسوَّ

 . 2   ُاْذُكْر َثَلَثَة إِْرَشاَداٍت ُتْذَكُر ِفي النَّصِّ

ُد ِمْن َأْمِن الَمَواقِع التَِّجاِريَِّة؟ 3   ِفي َرْأيَِك، َكْيَف َنَتَأكَّ

ٌة؟ َولَِماَذا؟ َبائِِن ُمِهمَّ ٤   َهْل ِقَراَءُة ُمَلَحَظاِت ِرَضاِء الزَّ

ِق التَِّجاِريِّ َعْبَر اإِلْنَتْرنِت َشَفِهيًّا.  ِة ِفي التََّسوُّ ْخِصيَّ ُر َعْن ِخْبَرتِي الشَّ ُأَعبِّ ج 

ُد َمْوُضوَعُه. َأْسَتِمُع إَِلى النَّصِّ ُثمَّ ُأَحدِّ أ 

الَِيِة.  َأْسَتِمُع إَِلى النَّصِّ ُثمَّ ُأِجيُب َعْن اأَلْسئَِلِة التَّ ب 

ا ِفيَما َل َيِقلُّ َعْن َخْمِسيَن َكِلَمًة. الَِيَة َشَفِهيًّ وَرَة التَّ َأِصُف الصُّ د 

1.4.1, 1.4.2, 1.5.2, 1.5.1
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ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

1    َمْن ِفي الِحَوارِ؟
2    َما ُمْشِكَلُة أَْحَمَد؟

َلِب؟ 3    َما َرْقُم الطَّ
ْحَمَد؟ ٤    َماَذا َتْقَتِرُح ِخْدَمةُ الُعَمَلِء أِلَ

ُقوِد؟ 5    َما ِهَي ُطُرُق اِْستِْرَجاِع النُّ

تِي ُيَواِجُهَها الُمْسَتْهِلُكوَن ِفي  ُر َعْن الَمَشاِكِل الَّ َأْسَتِمُع إَِلى الِحَواِر ُثمَّ ُأَعبِّ ز 

ِة َشَفِهيًّا.   التَِّجاَرِة اإِللِْكُتُرونِيَّ   

ِميِل.  َق بِالِحَواِر َمَع الزَّ ْمثِيَل الَبِسيَط الُمَتَعلِّ َأْعِرُض التَّ ح 

ِة ِفيَما   ِميِل َعْن الَمْسُموَحاِت َوالَمْحُظوَراِت ِفي التَِّجاَرِة  اإِللِْكُتُرونِيَّ ُأْجِري الِحَواَر َمَع الزَّ ط 

َل َيِقلُّ َعْن َخْمِسيَن َكِلَمٍة.   

ُد َمْوُضوَعُه. َأْسَتِمُع إَِلى الِحَواِر ُثمَّ ُأَحدِّ ه 

الَِيِة:  َأْسَتِمُع إَِلى الِحَواِر ُثمَّ ُأِجيُب َعْن اأَلْسئَِلِة التَّ و 

ُأْكِمُل الَفَراَغاِت بَِتَعابِيِر الُمَجاَمَلِت الُمَناِسَبِة.  ي 

اِْسَمْح لِي َأْن َأْفَحَصُه

َلْحَظًة ِمْن َفْضِلَك

ا ٌف ِجدًّ َأَنا ُمَتَأسِّ

َأيُّ ِخْدَمٍة؟

1.4.1, 1.4.2, 1.5.1, 1.5.3, 1.5.2, 1.3.14
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ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

التَِّجاَرُة اإِللِْكُتُرونِيَُّة؟ َما    1

ُة َمْشُهوَرًة؟ َكْيَف َتُكوُن التَِّجاَرُة اإِللِْكُتُرونِيَّ   2

؟ َماَذا َنْسَتِطيُع َأْن َنْفَعَل ِفي اإِلْعَلِم اِلْجتَِماِعيِّ   3

ُق النَّاُس ِفي اإِلْنَتْرنِت؟ لَِمَاَذا َيَتَسوَّ   ٤

َمْن ُمْجِرُمو اإِلْنَتْرنِت؟   5

َلِع ِفي اإِلْنَتْرنِت؟ َق َجْوَدَة السِّ لَِماَذا َل َنْسَتِطيُع َأْن ُنَحقِّ   6

َبائُِن ِفي اإِلْنَتْرنِت؟ تِي ُيَواِجُهَها الزَّ ُة الَّ وِجيْستِيَّ َما الَمَشاِكُل اللُّ   ٧

أن  علينا  المنتجات،  وجودة  المناسب  الرخيص  السعر  إلى  وباإلضافة 
نتسوق في  نتعامل معها حينما  التي  التجارية  المواقع  إلى مدى ضمان  ننظر 
اإلنترنت. فعلينا أن نتعامل مع المواقع المشهورة والموثوق بها ول نتعامل 

بالمواقع أو األشخاص غير المعروفة.

ِحيَحِة. َكَتاِت َوالَوَقَفاِت الصَّ ْنِغيَماِت َوالسَّ َبَراِت َوالتَّ َأْقَرُأ النَّصَّ بِالنَّ أ 

)انظر صفحة 156-15٧(    

الَِيِة.   ابَِق ُثمَّ ُأِجيُب َعْن اأَلْسئَِلِة التَّ َأْقَرُأ النَّصَّ السَّ ب 

ئِيَسَة ِمْنُه. ابَِق ُثمَّ َأْسَتْخِرُج اأَلْفَكاَر الرَّ َأْقَرُأ النَّصَّ السَّ ج 

ِحيَحِة.  ِة الصَّ َغِويَّ الَِي بَِحَرَكاٍت َصِحيَحٍة َوْفَق الَقَواِعِد اللُّ َأْقَرُأ النَّصَّ التَّ د  

2.4.1, 2.4.2, 2.4.3
161 160161161161

ِت
ْق ِفي اإلْنَتْرن

َّ َّا َنـَتَسو َهي



ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

َأ تَِّصُل بِِخْدَمِة الُعَمَلِء.   1

َلِع. ِر ُوُصوِل السِّ َأْعَتِذُر َعْن َتَأخُّ   2

َلِب. َأْسَأُل َرْقَم الطَّ   3

ُقوِد. ُأِريُد اِْستِْرَجاَع النُّ   ٤

َلِع. ِل السِّ َأْشُكو ِمْن َتَعطُّ   5

َأْسَأُل َعْن الُعْنَواِن.   6

ِحيَحِة. َكَتاِت َوالَوَقَفاِت الصَّ ْنِغيَماِت َوالسَّ َبَراِت َوالتَّ ه  َأْقَرُأ الِحَواَر بِالنَّ

الَِيِة َواِلْستَِجاَبَة َلَها. َأْقَرُأ الِحَواَر ُثمَّ َأْكُتُب َتَعابِيَر الُمَجاَمَلِت الُمَناِسَبَة لِْلَمَواِقِف التَّ و 

ِحيَحِة. ِة الصَّ َغِويَّ ز  َأْقَرُأ الِحَواَر اآلتَِي بَِحَرَكاٍت َصِحيَحٍة َوْفَق الَقَواِعِد اللُّ

التسوق في اإلنترنت كما عرفنا لها منافع ومضار. فعلى المتسوقين أن يكونوا حذرين 
دائما في كل وقت. وذلك للحماية من خداع المحتالين وسرقة المعلومات الشخصية أو 
التجنب من فقدان البضائع حين النقل وغيرها. فيما يلي بعض اإلرشادات للمتسوقين 
ثانيا: فحص تحويلت حساب  التجارية.  المواقع  التأكد من أمن  في اإلنترنت. أول: 
فلذلك  النجوم.  وعدد  الزبائن  رضاء  بملحظات  العتبار  ثالثا:  الدوام.  على  البنك 
من الجدوى أن نتبع هذه اإلرشادات قبل إجراءات البيع والشراء كي ل نكون ضحايا 

المحتالين والمخادعين.

2.4.1, 2.4.2, 2.4.4
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ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

ْمِط التَّالِي. ِة ِفي الَمْدَرَسِة" ُمْسَتِعيًنا بِالنَّ َعاُونِيَّ ِة التَّ أ  َأْكُتُب َتْقِريًرا َعْن "َيْوُم الَجْمِعيَّ

َتْقِريٌر َعْن _____________________.
ُأِقيَم ِفي َيْوِم ________ الُمَواِفِق _________ .

ُة _______ ِفي ____________________ بُِمَناِسَبِة َيْوِم ______.  اِْشَتَرَكْت َجْمِعيَّ
ا ِمْن َأْن __________________________________________________ نَّ َوِمْن ِخَللِِه َتَمكَّ
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 .____________________________________________________________________
._____________________________________________ َواْسَتَفْدَنا ِمْن َهَذا النََّشاِط ِفي 
تِي َواَجْهَناَها ِخَلَل َهَذا النََّشاِط ِهَي _____________________________ ِمْن الَمَشاِكِل الَّ

._______________________________________________________________

َأْقَصى  َتْحِقيِق  َأْجِل  ِمْن  الَقاِدَمِة  َنِة  السَّ ِفي  َنْفِسِه  النََّشاِط  ِفي  ُة  الَجْمِعيَّ َتْشَتِرَك  َأْن  َوَنْرُجو   
ْكِر. اِْستَِفاَدٍة. َوَلَها َجِزيُل الشُّ

اِريُخ: ________ التَّ ْقِريِر        التَّ ُم  ُمَقدِّ
_______________

)                            (

3.4.3
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ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

ِة َق ِفي اإِلْنَتْرنِت       َسْلبِيَّاُت  التَِّجاَرِة  اإِللِْكُتُرونِيَّ          َأَنا َساِعي الَبِريِد       ُأِحبُّ التََّسوُّ

الَِيَة ِفي ِفْقَرٍة َواِحَدٍة َل َيِقلُّ َعَدُد َكِلَماتَِها َعْن 50 َكِلَمًة. وَرَة التَّ ب  َأِصُف الصُّ

." تِي َل َأْنَساَها ِفي اِْستِْخَداِم اإِلْعَلِم اِلْجتَِماِعيِّ َأْكُتُب "ِخْبَرتِي الَّ ج 

تِي َتْضَمُن َسَلَمَة التَِّجاَرِة اإِللِْكُتُرونِيَِّة. َأْكُتُب اإِلْرَشاَداِت َعْن اإِلْجَراَءاِت الَّ د 

َها(.  ُة: َمَناِفُعَها َوَمَضارُّ َأْكُتُب َخَطاَبًة َعْن )التَِّجاَرُة اإِللِْكُتُرونِيَّ ه  

الَِيِة: َأْكُتُب ِفْقَرًة َواِحَدًة َل َيِقلُّ َعَدُد َكِلَماتَِها َعْن 50 َكِلَمًة ِفي َأَحِد الَمَواِضيِع التَّ و 

3.4.3, 3.4.4
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اَلٌةِمْفَعٌل َعِليَنُمْفَتِعٌلَفعَّ ُلواَتَتَفا َتَفعَّ

ٌر. ُجْمَلٌة ِفيَها َبَدٌل ُمَطابٌِق ُمَذكَّ   1

ُجْمَلٌة ِفيَها اِْسُم اآلَلِة َعَلى َوْزِن )ِمْفَعٌل(.   2

ِرَكِة. اِجُر ُعَمُر إَِلى الشَّ َذَهَب التَّ   1

ٌل. إِنَّ َهَذا الِمْثَقَب ُمَعطَّ   2
ْرِس. ٍد َعْن الدَّ ْثُت َمَع اأُلْسَتاِذ ُمَحمَّ َتَحدَّ   3

ِة. ُل َسْبُعِماَئٍة َوَثَلَثُة ُمْسَتْهِلِكيَن ِفي الَمَواقِع التَِّجاِريَّ ُيَسجِّ   ٤

ُجْمَلٌة ِفيَها َبَدٌل ُمَطابٌِق ُمَؤنٌَّث.   3
اَلٌة(. ُجْمَلٌة ِفيَها اِْسُم اآلَلِة َعَلى َوْزِن )َفعَّ   ٤

165

الَِيِة َمَع َتْغيِيِر َما َيْلَزُم. َلَبَة بِالِعَباَراِت التَّ أ  َخاِطْب الطَّ

الَِيِة ُثمَّ َضْعُه ِفي ُجَمٍل ُمِفيَدٍة ِمْن ِعْنِدَك. ب  َهاِت ِمَثاًل لُِكلِّ َوْزٍن ِمْن اأَلْوَزاِن التَّ  

ْن َما َيْأتِي. ج  َكوِّ

ا. د  َأْعِرْب الَكِلَماِت الَحْمَراَء إِْعَراًبا َتامًّ

َل ِفي الَمَواقِع الَمْضُموَنِة. َعَلْيَك َأْن َتَتَجوَّ   1

اِْفَحْص ِحَساَبَك ِفي الَبْنِك ُكلَّ ُأْسُبوٍع.   2

َبائِِن. َل َتْطُلْب َوَل َتْدَفْع إِلَّ َبْعَد َأْن َتْقَرَأ ُمَلَحَظاِت ِرَضاِء الزَّ   3

َعَلْيَك َأْن َتتَِّصَل بِالَبْنِك َفْوًرا إَِذا َوَجْدَت التَّْحِويَلِت َغْيَر الَمْعُروَفِة.   ٤
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ِع َتبُّ التَّ َرْقُم 
الَبِريِد  َشِرَكُة 

ِريِع السَّ

ْفِع ُطُرُق الدَّ البَِضاَعِة  َطَلُب 

ِفي اإِلْنَتْرنِت

الُعَمَلِء ِخْدَمُة 

الُخُطَواُت:

ِم166 َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

َلَبَة إَِلى َمْجُموَعاٍت. ُم الطَّ ُم الُمَعلِّ ُيَقسِّ  1

َة َوُتِعدُّ ِحَواًرا ُمَناِسًبا َلَها. ْهنِيَّ ُتَناِقُش الَمْجُموَعاُت الَخِريَطَة الذِّ  2

ُتَمثُِّل الَمْجُموَعاُت الِحَواَر َأَماَم الَفْصِل.  3

َتْمثِيَلِت اآلَخِريَن. ُق الَمْجُموَعاُت َعَلى  ُتَعلِّ  ٤

َتْكُتُب الَمْجُموَعاُت إِْنَشاًء َمْوُضوُعُه "َطَلُب البَِضاَعِة ِفي اإِلْنَتْرنِت".  5

ُق َعَلْيِهَما. ْمثِيَلِت َواإِلْنَشاَء َوُيَعلِّ ُم التَّ ُم الُمَعلِّ ُيَقيِّ  6

1

َتْمثِيُل الِحَواِر َوِكَتاَبُة الَمَقاَلِة

1.4.2, 2.4.2, 3.4.3

ُل ِفي  التََّجوُّ

ِة التَِّجاِريَّ الَمَواقِع 
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الُخُطَواُت:

167

َلَبَة إَِلى َمْجُموَعاٍت. ُم الطَّ ُم الُمَعلِّ ُيَقسِّ  1

الَِيَة: التَّ َة ُمْسَتْخِدِميَن اأَلْفَكاَر  الَعامَّ َتْكُتُب الَمْجُموَعاُت الَخَطاَبَة   2
ِة   َتْعِريُف التَِّجاَرةِ اإِللِْكُتُرونِيَّ  -  

ِة ْقِليِديَّ الَفْرُق َبْيَنَها َوَبْيَن التَِّجاَرةِ التَّ  -  

ِة  َمَزاَيا التَِّجاَرةِ اإِللِْكُتُرونِيَّ  -  

ِة الَمْحُظوَراُت ِفي التَِّجاَرةِ اإِللِْكُتُرونِيَّ  -  

َيُقوُم ُمَمثُِّلو الَمْجُموَعاِت بِإِْلَقاِء الَخَطاَبِة َأَماَم الَفْصِل.  3
ُق َعَلْيَها. َغُة َواأَلْفَكاُر َوالَعْرُض َوُيَعلِّ ُم الَخَطاَبَة ِمْن َحْيُث اللُّ ُم الُمَعلِّ ُيَقيِّ  ٤

ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

2

ُة ُة:  التَِّجاَرُة اإِللِْكُتُرونِيَّ الَخَطاَبُة الَعامَّ

1.4.2, 2.4.4, 3.4.2
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21
ُم ِفي الَقْرِن َعلُّ التَّ

ِت
ْق ِفي اإلْنَتْرن

َّ َّا َنـَتَسو َهي



الُخُطَواُت:

َلَبَة إَِلى َمْجُموَعاٍت. ُم الطَّ ُم الُمَعلِّ ُيَقسِّ  1
ًنا الَِّذي ُتِريُد الَبْحَث ِفيهِ. َتْخَتاُر ُكلُّ َمْجُموَعٍة َمْوُضوًعا ُمَعيَّ  2

ُم الَقالَِب النَُّموَذِجيَّ إِلِْنَجاِز َهَذا الَمْشُروِع.َوُتَناِقُش الَمْجُموَعاُت اأُلُموَر   ُع الُمَعلِّ ُيَوزِّ  3
الَِيَة ِفي الَمْشُروِع: التَّ  

َأْسَباُب اِلْهتَِماِم بِالَمْوُضوِع     

ئِيُس لِْلَمْشُروِع َؤاُل الرَّ    السُّ

اِعَمُة لِْلَمْشُروِع   اأَلْسئَِلُة الدَّ   

   َنَتائُِج الَبْحِث

َتْمَلُ الَمْجُموَعاُت الَقالَِب بَِنَتائِِج الُمَناَقَشِة َوالَبْحِث َوَتْعِرُضَها َأَماَم الَفْصِل.  ٤

ُق َعَلْيَها. ُم َنَتائَِج الَمْشُروِع َوُيَعلِّ ُم الُمَعلِّ ُيَقيِّ  5

ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

3

َمْشُروِعي
َمْشُروِعي

امسح

2.3.6, 2.4.3, 3.4.2, 
168PP

21
ُم ِفي الَقْرِن َعلُّ التَّ



ِعيِّ  ِعيِّ َمْشُروُع الَعَمِل التََّطوُّ َمْشُروُع الَعَمِل التََّطوُّ

٥

ِة الِوَئاُم لِْلِْنَسانِيَّ



َماُت الُمَساَعَدَة  َتُمدُّ الُمَنظَّ
لِْلُمْحَتاِجيَن َوالُمَصابِيَن.

َفاَن  ُيِغيُث الُمَوظَّ
الَمْنُكوبِيَن ُدوَن َمَلٍل.

اُء  َيْفَحُص اأَلِطبَّ
الَمْرَضى الُمَصابِيَن.

َكاَن َعَدُد الُمَصابِيَن 
َوالَمْوَتى ِماَئَة َأْلِف 

َشْخٍص.

َجاِل  َحاَيا ِمْن الرِّ َيُكوُن الضَّ
َوالنَِّساِء َواأَلْطَفاِل.

َيْرَحُم الَعاَلُم َضَحاَيا 
َجائَِحِة َفْيُروِس ُكوُروَنا.

الَكِلَماُتالَكِلَماُت

170171

َسُة
َخاِم

ُة ال
ْحَد

الَو



َيَتَناَوُل الَعُجوُز اأَلْدِوَيَة 
لَِتْخِفيِف اأَلَلِم.

َحاَيا  اَرُة اإِلْسَعاِف الضَّ َتْنُقُل َسيَّ
الُمَصابِيَن إَِلى الُمْسَتْشَفى.

ُم الُحُكوَمُة  ُتَقدِّ
 اإِلْسَعاَفاِت ِفي

َرِة.  الِمْنَطَقِة الُمَتَضرِّ

ابَّاُت ِفي  َباُب َوالشَّ َيْشَتِرُك الشَّ
. ِعيِّ الَعَمِل التََّطوُّ ُعوَن  ُز الُمَتَطوِّ ُيَجهِّ

الَمْأُكوَلِت
َوالَمْشُروَباِت 
لِْلُمْحَتاِجيَن.

َيْفَتِخُر النَّاُس بِالَمْسُؤولِيَن َعَلى 
ِة. الَجْبَهِة اأَلَماِميَّ

َدلِيُل اأَلْلَواِن
الِفْعُلاِلْسُم

170171
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الَمْصَدُر َفاَعَل - ُمَفاَعَلٌة

َساَعَد - ُمَساَعَدٌة

اِْسَتْفَعَل - اِْستِْفَعاٌل  

اِْسَتْخَدَم - اِْستِْخَداٌم

َتَفاَعَل - َتَفاُعٌل 

َتَناَوَل - َتَناُوٌل

اِْستِْفَعاٌل

َأْفَعَل - إِْفَعاٌل

َأْنَفَق - إِْنَفاٌق

إِْفَعاٌل

ُمَفاَعَلٌة

اِْفَتَعَل- اِْفتَِعاٌل 

اِْشَتَرَك - اِْشتَِراٌك

اِْفتَِعاٌل

َتَفاُعٌل

25

16

3

4 1

5 2

6 3

َلَبِة اإِلْنَفاُق َوَلْو بَقِليٍل. َعَلى الطَّ

َحاَيا. َتُمدُّ الُحُكوَمُة ُمَساَعَدًة َعِظيَمًة لِلضَّ

ِم َعَمٌل إِْنَسانِيٌّ ُمِفيٌد. ُع بِالدَّ َبرُّ التَّ

بِيُب الَمْرَضى بِاْستِْخَداِم َأَدَواتِِه. ُيَعالُِج الطَّ

َواِء ِفي َوْقتِِه. َعَلى الَمِريِض َتَناُوُل الدَّ

. ِعيِّ ُمِهمٌّ َباِب ِفي الَعَمِل التََّطوُّ اِْشتَِراُك الشَّ

ٌل َل - َتَفعُّ  َتَفعَّ

ٌع َع - َتَبرُّ َتَبرَّ

ٌل َتَفعُّ

4

172173

َسُة
َخاِم

ُة ال
ْحَد

الَو

172173



ِم َعلُّ ِمِمْعَياُر التَّ َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

اِهَرَة ِفيَها. َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ َأْنِطُق اأَلْسَماَء الظَّ أ 

َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ َأْنِطُق اأَلْفَعاَل ِفيَها. ب 

َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ َأْنِطُق َمَصاِدَر اأَلْفَعاِل ِفيَها. ج 

َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ َأْنِطُق اأَلْوَزاَن لِْلَمَصاِدِر الَمْذُكوَرِة. د 

الَِيِة َشَفِهيًّا. َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ آتِي بِالُمَراِدِف لِْلَكِلَماِت التَّ و 

الَِيِة. َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ آتِي بِالُمَضادِّ لِْلَكِلَماِت التَّ ز 

ُد اأَلْسَماَء َواأَلْفَعاَل َشَفِهيًّا. َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ ُأَحدِّ ه 

َرِحَم َحاَيا الضَّ الَعَجائُِز َيْصُرُخ ُع ُيَوزِّ

1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.3.17

ُعُتَعالُِج ُيَوزِّ َباُب َجاُلَرِحَمالشَّ الرِّ

173 172173173173
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ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

َيْنَبِغي إِْنَفاُق الَماِل َعَلى الُمَصابِيَن.  1

. بِّيِّ َضَروِريٌّ اِْستِْخَداُم الِجَهاِز الطِّ  2

َواِء ِفي َوْقتِِه. َعَلى الَمِريِض َتَناُوُل الدَّ  3

اِهَرَة ِفيَها َشَفِهيًّا. َأْقَرُأ الَكِلَماِت ِفي الُجَمِل ِقَراَءًة َصِحيَحًة ُثمَّ ُأَعيُِّن اأَلْسَماَء الظَّ أ 

الَِيَة ُثمَّ ُأَعيُِّن اأَلْفَعاَل ِفيَها َماِضًيا َوُمَضاِرًعا َوَأْمًرا. َأْقَرُأ الُجَمَل التَّ ب 

الَِيَة ُثمَّ ُأَعيُِّن الَمْصَدَر ِفيَها َمَع ِذْكِر َوْزنِِه َشَفِهيًّا. َأْقَرُأ الُجَمَل التَّ ج 

الَِيِة. ِميِل لِْلَكِلَماِت التَّ ُم ِقَراَءَة الزَّ ُأَقيِّ د 

ًما َشِديًدا. الَمْرَضى َيَتَألَُّموَن َتَألُّ  1

! ِعيِّ ، اِْشَتِرْك ِفي الَعَمِل التََّطوُّ َيا َشابُّ  2

َة. يَّ بِّ بِيَبُة اِْسَتْخَدَمْت اأَلَدَواِت الطِّ الطَّ  3

َعاَيا َيَتَعاَوُنوَن ِفي ُمَحاَرَبِة الَجائَِحِة. الرَّ  4

ِة. َمِة َغْيِر الُحُكوِميَّ الَِبَتاِن ِفي الُمَنظَّ َعْت الطَّ َتَطوَّ  5

َيا َأْطَفاُل، َتَناَوُلوا الَمْأُكوَلِت َوالَمْشُروَباِت!  6

اإلنقاذ الخوف شديد المشروبات الصبيان الكارثة

يتناول تسرعان يجهزان يتألمون تبكي يغيث

َحاَيا. َتُمدُّ الُحُكوَمُة ُمَساَعَدًة َعِظيَمًة لِلضَّ  4

ٍف. اَرُة اإِلْسَعاِف الَجْرَحى ُدوَن َتَوقُّ َتْنُقُل َسيَّ  5

. ِعيِّ ُمِهمٌّ َباِب ِفي الَعَمِل التََّطوُّ اِْشتَِراُك الشَّ  6

2.1.1, 2.1.2, 2.1.5

ْقيِيِم اِْستَِماَرُة التَّ

امسح
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ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

ِة    َأْكُتُب اأَلْسَماَء َواأَلْفَعاَل ِمْن الُجَمِل ِكَتاَبًة َصِحيَحًة بِاْستِْخَداِم الَقَواِعِد اإِلْمَلئِيَّ أ 

ِحيَحِة. )انظر صفحة 171-170( الصَّ   

َأْكُتُب الَمْصَدَر الُمَناِسَب ِفي الَفَراَغاِت ُمْسَتِعيًنا بِالِفْعِل َبْيَن الَقْوَسْيِن. ب 

ُد اأَلْسَماَء َواأَلْفَعاَل ِفي الُجَمِل. َأْكُتُب الَكِلَماِت ِفي الَفَراَغاِت ُثمَّ ُأَحدِّ ج 

1  الُحُكوَمُة َسَلَمَة َرَعاَياَها.
بِيُب  الَمِريَض َسِريًعا. الطَّ  2

. ِعيِّ الَِبُة  ِفي الَعَمِل التََّطوُّ الطَّ  3
ُع  الَمِريَض إَِلى الُمْسَتْشَفى.  الُمَتَطوِّ  4

ِه. بِيُّ َباِحًثا َعْن ُأمِّ 5  الصَّ

َضاُت  الَمْرَضى َعَلى َتَناُوِل اأَلْدِوَيِة. 6 الُمَمرِّ

َرِة. َتُمدُّ الُحُكوَمُة  ِفي الَمَناِطِق الُمَتَضرِّ  1

اَرُة  ِفي َمَكاِن الَكاِرَثِة.                           َتِصُل َسيَّ  2

َضُة ِفي الِعَلِج   . اِْشَتَرَكْت الُمَمرِّ  3

َتَتَجاَوُز َجائَِحُة ُكوِفيد-1٩ ُحُدوَد البَِلِد  َسِريًعا.   4

الـ    بِالَماِل لِْلُفَقَراِء َمْمُدوٌح.   5

َة  َسِليًما. يَّ بِّ بِيَبُة اأَلَدَواِت الطِّ َتْسَتْخِدُم الطَّ  6

َساَعَد

اِْشَتَرَك

َأْسَعَف

َتَجاَوَز

َع َتَبرَّ

اِْسَتْخَدَم

ْعَن/َيْسَتْخِدْمَن ُيَشجِّ

َتْحَفُظ/ُتَحاِفُظ

َتْشَترُِك/ُتْشرُِك

ُص َيْفَحُص/َيَتَفحَّ

َيْطُبُخ/َيْنُقُل

ُم/َيْصُرُخ َيَتَكلَّ

3.1.1, 3.1.2, 3.1.4
17٥ 17417517٥175
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ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

الُخُطَواُت:

َعَة َلُهْم. َوَر الُمَوزَّ َلَبِة ِفي الَمْجُموَعاِت َأْن ُيَلِحُظوا الصُّ ُم ِمْن الطَّ َيْطُلُب الُمَعلِّ  1
َوِر. َقِة بِالصُّ َلَبُة ِفي اأَلْسَماِء َواأَلْفَعاِل الُمَتَعلِّ ُر الطَّ ُيَفكِّ  2

ُم الَجْدَوَل َلُهْم. ُع الُمَعلِّ ُيَوزِّ  3

َلَبُة إَِجاَبَتُهْم ِفي الَجْدَوِل َوَيْعِرُضوَنَها َأَماَم الَفْصِل. َيْكُتُب الطَّ  4

َرَجاِت ِهَي الَمْجُموَعُة الَفائَِزُة. تِي َتْحُصُل َعَلى َأْكَثِر الدَّ الَمْجُموَعُة الَّ  5

3.1.3, 3.1.2, 2.1.2, 2.1.1

1

ُأَلِحُظ َوَأْكُتُب َوَأْنِطُق

176177

21
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ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

الُخُطَواُت:

َلَبَة إَِلى َمْجُموَعاٍت. ُم الطَّ ُم الُمَعلِّ ُيَقسِّ   1

َلَبُة ِفي ُغْرَفِة الُمَعاَلَجِة ِفي الَمْدَرَسِة. ُل الطَّ َيَتَجوَّ   2

ِة لِْلَجْرَحى. لِيَّ َة َتْقِديِم اإِلْسَعاَفاِت اأَلوَّ َلَبُة َكْيِفيَّ ُم الطَّ َيَتَعلَّ   3

لِيَّة َوإِْجَراَءاتَِها. ًة ُمَناِسَبًة َعْن ُخُطَواِت اإِلْسَعاَفاِت اأَلوَّ َلَبُة َخِريَطًة ِذْهنِيَّ َيْرُسُم الطَّ   4

ُم الَمْجُموَعَة الَفائَِزَة. ُم الَمْجُموَعُة تِْلَك الَخِريَطَة َأَماَم الَفْصِل َوَيْخَتاُر الُمَعلِّ ُتَقدِّ   5

ِعيِّ اإِلْسَعاَفاُت ِفي الَعَمِل التََّطوُّ

1.1.3, 1.1.4, 2.1.3, 2.1.4, 3.1.5

2
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َهَذا الُمْسَتْشَفى
َضاُتُه ُمْجَتِهَداٌت.  ُمَمرِّ

َعاُت بَِأْمَوالِِهنَّ  ُع الُمَتَطوِّ َتَتَبرَّ

َحاَيا. ِة لِلضَّ َواِزِم الَيْوِميَّ َواللَّ
ُعوَن  َيْسَتْخِدُم الُمَتَطوِّ

َأَدَواتِِهْم إِلِْنَقاِذ 

الَمْنُكوبِيَن.

بِيُب إِْسَعاَفاتِِه  ُم الطَّ ُيَقدِّ

َة لِْلُمَصابِيَن ُدوَن َمَلٍل. لِيَّ اأَلوَّ

اَرُة اإِلْسَعاِف ُتْسِرُع َسيَّ

ابَِها  ِفي َنْقِل ُركَّ
 إَِلى ِمْنَطَقِة الَكاِرَثِة.

َتْرَحُم الُحُكوَمُة َرَعاَياَها ِمْن 

الُمَصابِيَن َوالَمْوَتى.

َراِكيُب َراِكيُبالتَّ التَّ

17817٩
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الَجِريَحُة َتتَِّصُل بِِفْرَقِة 

الَبْحِث َواإِلْنَقاِذ.

الُمَصاُبوَن ُيَعاُنوَن ِمْن 

ِديَدِة. اآلَلِم الشَّ
ُعوَن  َجاُل ُيَوزِّ الرِّ

الَمْأُكوَلِت َوالَمْشُروَباِت 

َعَلى اأَلْطَفاِل.

َحاَيا  الَعَساِكُر َيْبَحُثوَن َعْن الضَّ

ٍف. ِفي اأَلْزَمِة ُدوَن َتَوقُّ

ْعَن بَِمَلبِِسِهنَّ  النَِّساُء َيَتَبرَّ

لِْلَمْنُكوَباِت.

َعاِن  بِيَبَتاِن ُتَشجِّ الطَّ

ْبِر. الَمِريَضَة َعَلى الصَّ

ْرُف الظَّ َدلِيُل اأَلْلَواِن
ْرِكيُب  التَّ

اإِلَضاِفيُّ
الِفْعُل 
ْعبِيِريُّ التَّ

17817٩

ِّ ُِّعي ََّطو َمْشُروُع الَعَمِل الت



اإِلْعَراُب:

َعاِتِهْمُبُطوِنالَكِلَمُة َمَلٍلُدوَنَهاُمَتَطوِّ

اِْسٌم َمْجُروٌر،الَمْوقُع
ُمَضاٌف

ُمَضاٌف 
إَِلْيِه

َمْفُعوٌل بِِه،
ُمَضاٌف

ُمَضاٌف 
إَِلْيِه

َظْرٌف،
ُمَضاٌف

ُمَضاٌف 
إَِلْيِه

َمْجُروٌرَمْنُصوٌبَمْبنِيٌَّمْنُصوٌبَمْبنِيٌَّمْجُروٌرالَحاَلُة

ُكوُنالَكْسَرُةالَعَلَمُة ُكوُنالَكْسَرُةالسُّ الَكْسَرُةالَفْتَحُةالسُّ

1

2

الَمْرَضى ُيَعاُنوَن ِمْن اآلَلِم 

ِديَدِة ِفي ُبُطونِِهْم. الشَّ

ْعَن  ئِي َوزَّ َعاتَِها اللَّ َمُة ُمَتَطوِّ ُم الُمَنظَّ ُتَكرِّ

َة َعَلى الُمْحَتاِجيَن. َواِزَم الَيْوِميَّ اللَّ

ُمَضاٌف إَِلْيِه

َضِميٌر ُمتَِّصٌل

+ ُمَضاٌف

َجْمُع َتْكِسيٍر

ُمَضاٌف إَِلْيِه

َضِميٌر ُمتَِّصٌل

+ ُمَضاٌف

َجْمٌع ُمَؤنٌَّث

ُعوَن الَمْنُكوبِيَن ُدوَن َمَلٍل. ُيَساِعُد الُمَتَطوِّ

ْرُف )ُدوَن( الظَّ

ُمَضاٌف إَِلْيِهَظْرٌف

ْرِكيُب اإِلَضاِفيُّ التَّ
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ِم َعلُّ ِمِمْعَياُر التَّ َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

َة ِفيَها. َراِكيَب اإِلَضاِفيَّ َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ َأْنِطُق التَّ أ 

ِة ِفي الُجَمِل ُثمَّ ُأَعيُِّن الُمَضاَف َوالُمَضاَف إَِلْيِه ِفيَها. َراِكيِب اإِلَضاِفيَّ َأْسَتِمُع إَِلى التَّ ب 

َة ِفيَها. ْعبِيِريَّ َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ َأْنِطُق اأَلْفَعاَل التَّ ج 

ْرَف ِفيَها. َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ َأْنِطُق الظَّ د 

الَِيِة. َوِر التَّ ِة ُثمَّ َأَضُع َرْقًما َصِحيًحا لِلصُّ ْعبِيِريَّ َأْسَتِمُع إَِلى اأَلْفَعاِل التَّ و 

الَِيِة َشَفِهيًّا. َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ ُأِجيُب َعْن اأَلْسئَِلِة التَّ ه 

َمُة؟  ُع الُمَنظَّ بَِم َتَتَبرَّ  1
بِيَبُة الَمِريَض؟ ُع الطَّ َعَلَم ُتَشجِّ  2

؟  لَِماَذا َتْأُكُل الَمِريَضاُت َأْدِوَيَتُهنَّ  3

َعَلى َمْن َتُمدُّ الُحُكوَمُة ُمَساَعَداتَِها؟   4

بِيُب لِْلُمَصابِيَن؟ ُم الطَّ َماَذا ُيَقدِّ  5

ُجُل؟ ِفيَم َيْشَتِرُك الرَّ  6

1.2.1, 1.2.3, 1.2.2, 1.2.4181 180181181181
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ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

َراِكيَب ِفي الُجَمِل ِقَراَءًة َصِحيَحًة ِمْن َحْيُث التَّْشِكيُل َوالبِْنَيُة. َأْقَرُأ التَّ أ 

)انظر صفحة 178-17٩(   

الَِيِة ِقَراَءًة َصِحيَحًة ِمْن َحْيُث  التَّْشِكيُل َوالبِْنَيُة. َة ِفي الُجَمِل التَّ َراِكيَب اإِلَضاِفيَّ َأْقَرُأ التَّ ب 

َة ِفيَها. َراِكيَب اإِلَضاِفيَّ َأْقَرُأ الُجَمَل ِقَراَءًة َصِحيَحًة َوُأَعيُِّن التَّ ج 

َة.  اُء َمَلبَِسُهْم الَخاصَّ َيْلَبُس اأَلِطبَّ  1

َة. يَّ بِّ َضُة َأَدَواتَِها الطِّ َتْفَحُص الُمَمرِّ  2

. َةَ لِيَّ بِيَباِن إِْسَعاَفاتِِهَما اأَلوَّ ُم الطَّ ُيَقدِّ  3

ِة. َتْعِطُف النَِّساُء َعَلى َذِوي اِلْحتَِياَجاِت الَخاصَّ  4

اِرَئِة إَِلى َنْقِل الَمْنُكوبِيَن. ُيْسِرُع ِرَجاُل اإِلْسَعاَفاِت الطَّ  5

ُيْشِفُق ُمْجَتَمُع َمالِيِزَيا َعَلى الُمَصابِيَن بُِكوِفيد-1٩.  6

اُء َمْرَضاُهْم َعَلى َتَناُوِل اأَلْدِوَيِة. ُع اأَلِطبَّ ُيَشجِّ  1
َيُموُت الَعَجائُِز ِمْن َأْمَراِضِهْم.  2

َعاَيا. َتُمدُّ الُحُكوَمُة َمُعوَناتَِها لِلرَّ  3

ْبَياُن َأْدِوَيَتُهْم ِفي َجَناِح الُمْسَتْشَفى. َيَتَناَوُل الصِّ  4

اَراتِِهْم إَِلى َمَكاِن الَكاِرَثِة. َجاُل بَِسيَّ ُيْسِرُع الرِّ  5

ِة َمَع َبْعِضِهْم. ُعوَن بَِأَدَواتِِهْم اِلتَِّصالِيَّ ُم الُمَتطوِّ َيَتَكلَّ  6

2.2.1, 2.2.2
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ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

. بِيُّ بَِيِد اأُلمِّ َأْمَسَك الصَّ  1

ِديِد. الَمِريُض ُيَعانِي ِمْن اأَلَلِم الشَّ  2

. ِعيِّ الُِب َيْشَتِرُك ِفي الَعَمِل التََّطوُّ الطَّ  3

الَِيِة ُثمَّ آتِي بِالُمَراِدِف َلَها َشَفِهيًّا. َة ِفي الُجَمِل التَّ ْعبِيِريَّ َأْقَرُأ اأَلْفَعاَل التَّ د 

ْرَف ِفيَها. الَِيَة ُثمَّ ُأَعيُِّن الظَّ َأْقَرُأ الُجَمَل التَّ ه 

ِة ِفي الُجَمِل اآلتَِيِة. ْعبِيِريَّ ِة َواأَلْفَعاِل التَّ َراِكيِب اإِلَضاِفيَّ ِميِل لِلتَّ ُم ِقَراَءَة الزَّ ُأَقيِّ و 

ُيِقيُم ِرَجاُل اأَلْمِن خيامهم لِْلَمْنُكوبِيَن.  1
ْبَياِن. َباُب على اأَلْطَفاِل َوالصِّ يشفق الشَّ  2

ُم الَمِريَضَتاِن ِمْن َأَثِر جراحاتهما. َتَتَألَّ  3
َحاَيا. يعثر َفِريُق الَبْحِث َواإِلْنَقاِذ على الضَّ  4

. توزع النَِّساُء الَمْشُروَباِت على َأْطَفالِِهنَّ  5
َمِة اأَلْطِعَمَة ألعضائها. َعاُت الُمنَّظَّ َتْطُبُخ ُمَتَطوِّ  6

َجاُل بِالَمَلبِِس َواأَلْمَواِل. ُع الرِّ َيَتَبرَّ  4

ْبِر. بِيَبُة الَمِريَض َعَلى الصَّ ُع الطَّ 5   ُتَشجِّ

َعاُت َعَلى الَجْرَحى. َتْعِطُف الُمَتَطوِّ  6

ِه. ْفُل ِحيَن ِغَياِب ُأمِّ َيْبِكي الطِّ  1

بِيُب الَمِريَض ِحيَن ُوُصولِِه. ُيَعالُِج الطَّ  2

َحاَيا ُدوَن َمَلٍل. ُعوَن الضَّ ُيَساِعُد الُمَتَطوِّ  3

ٍف. اَرُة اإِلْسَعاِف الَجْرَحى ُدوَن َتَوقُّ َتْنُقُل َسيَّ  4

َضِة الَمْأُكوَلُت َوالَمْشُروَباُت. َلَدى الُمَمرِّ  5

ُيْشِفُق النَّاُس َعَلى الَجْرَحى ِحيَنَما َيَتَألَُّموَن.  6

2.2.3, 2.1.1, 2.2.4

ْقيِيِم اِْستَِماَرُة التَّ

امسح
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ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

ِحيَحَة.  َة الصَّ َراِكيَب ِمْن الُجَمِل َنْقًل َصِحيًحا ُمْسَتْخِدًما الَقَواِعَد اإِلْمَلئِيَّ َأْنُقُل التَّ أ 
)انظر صفحة  178-17٩(   

الَِيِة. َة ِمْن الَكِلَماِت التَّ َراِكيَب اإِلَضاِفيَّ ُن التَّ ُأَكوِّ ب 

َة في الَجْدَوِل اآلتِي. َراِكيَب اإِلَضاِفيَّ َأْكُتُب التَّ ج 

اإِلْسَعاَفاُت اِلتَِّصاُل اأَل َلُم النَّْجَدُة الَخَسائُِر

الُمْمَتَلَكاُت اإِلَغاَثُة ِمْنَطَقٌة َتْخِفيُف َواِزُم اللَّ

ُة َراِكيُب اإِلَضاِفيَّ التَّ الُمَضاُف إَِلْيِه الُمَضاُف ْقُم الرَّ

اِْسٌم َظاِهٌر ُمْفَرٌد ُمَؤنٌَّث ُمْفَرٌد ُمَؤنٌَّث 1

َضِميٌر ُمتَِّصٌل ُمَثـنَّى ُمَؤنٌَّث 2

َضِميٌر ُمتَِّصٌل ٌر َجْمٌع ُمَذكَّ 3

ٌر اِْسٌم َظاِهٌر ُمْفَرٌد ُمَذكَّ َجْمٌع ُمَؤنٌَّث 4

اِْسٌم َظاِهٌر ُمْفَرٌد ُمَؤنٌَّث َجْمٌع ُمَؤنٌَّث 5

َضِميٌر ُمتَِّصٌل ٌر ُمَثـنَّى ُمَذكَّ 6

3.2.1, 3.2.2, 3.2.3
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ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

ُة /            ْعبِيِريَّ اأَلْفَعاُل التَّ
ُة  َراِكيُب اإِلَضاِفيَّ التَّ

الُجْمَلُة ْقُم الرَّ

َحاَيا َيتَِّصُلوَن بَِفِريِق اإِلْنَقاِذ. الضَّ 1

َباَس َعَلى الَجْرَحى. ُعوَن اللِّ ُعوَن ُيَوزِّ الُمَتَطوِّ 2

ِة. ْخِصيَّ َحاَيا َيْبَحُثوَن َعْن الَوَثائِِق الشَّ الضَّ 3

ْبَياِن. َضُة َتْعِطُف َعَلى الَجْرَحى ِمْن الصِّ الُمَمرِّ 4

ِة اأَلَلِم َوالَقَلِق. الَمْنُكوُبوَن ُيَعاُنوَن ِمْن ِشدَّ 5

الَِيِة ُثمَّ َأْكُتُبَها. ِة ِفي الُجَمِل التَّ ْعبِيِريَّ ِة َواأَلْفَعاِل التَّ َراِكيِب اإِلَضاِفيَّ ُأَعيُِّن ُكلَّ التَّ ه 

الَِيِة. َة ِكَتاَبًة َصِحيَحًة ِفي الَفَراَغاِت التَّ ْعبِيِريَّ َأْكُتُب اأَلْفَعاَل التَّ د 

الَجْرَحى   الَبْرِد الَقاِرِس.  1

اأَلْطَفاُل   َوالِِديِهْم.  2

ُع   إِْنَقاِذ الَمِريِض. الُمَتَطوِّ  3

َضاُت   َوالِِدي اأَلْطَفاِل. الُمَمرِّ  4

ْبِر ِعْنَد الُمِصيَبِة.  بِيَبُة  الَعُجوَز  الصَّ 5  الطَّ

بِـُيَعاُنوَنَيتَِّصْلَن َعَلى َعْنُيَساِعُد َعَلى ُع ِمْنَيْبَحُثوَنُتَشجِّ

3.2.4, 3.2.5
18٥ 18418518٥185
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ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

1

الُخُطَواُت:

ِة الِهَلِل   َلَبَة إَِلى َمْجُموَعاٍت َوَيْطُلُب ِمْنُهْم َأْن ُيَقابُِلوا َأْعَضاَء َجْمِعيَّ ُم الطَّ ُم الُمَعلِّ ُيَقسِّ   1

اأَلْحَمِر ِفي الَمْدَرَسِة.   

ِة: َلَبُة الَمْعُلوَماِت ِمْن َأْعَضاِء الَجْمِعيَّ َيْجَمُع الطَّ   2

ِة لِْلَمْنُكوبِيَن. َواِزِم الَيْوِميَّ أ  َتْجِهيُز اللَّ   

ِة الَمْسُموِح بَِها. يَّ بِّ ب الِقَياُم بِاإِلْجَراَءاِت الطِّ   

ِة. لِيَّ ج ُمَساَعَدُة الُمَصابِيَن َوالَجْرَحى بِاإِلْسَعاَفاِت اأَلوَّ   

ِة الُمْشَتِمَلِة َعَلى َحَواَلي َعْشِر ُجَمٍل ُمِفيَدٍة. ْهنِيَّ َلَبُة بَِرْسِم الَخِريَطِة الذِّ َيُقوُم الطَّ   3
ُم الَمْجُموَعَة الَفائَِزَة. ُم الَمْجُموَعُة تِْلَك الَخِريَطَة َأَماَم الَفْصِل َوَيْخَتاُر الُمَعلِّ ُتَقدِّ   4

ِة الِهَلِل اأَلْحَمِر ِعْنَد الَكَواِرِث َدْوُر َجْمِعيَّ

2.3.4, 3.2.1, 3.2.2

1
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ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

الُخُطَواُت:

َة    ْعبِيِريَّ َلَبَة إَِلى َمْجُموَعاٍت َوَيْطُلُب ِمْنُهْم َأْن ُيَراِجُعوا اأَلْفَعاَل التَّ ُم الطَّ ُم الُمَعلِّ ُيَقسِّ   1

الَمْدُروَسَة.   

الِي: ُم َثَلَثَة َصَناِديَق َكالتَّ ُيِعدُّ الُمَعلِّ   2

ْن ُجْمَلًة – َهاِت ُمَراِدًفا –   ٌة  ِمْثُل: )َكوِّ أ ُصْنُدوٌق ِفيِه بَِطاَقاٌت َمْكُتوَبٌة َعَلْيَها َتْدِريَباٌت ُلَغِويَّ   

ا( َوَغْيِرَها.           َهاِت ُمَضادًّ

ب ُصْنُدوٌق ِفيِه بَِطاَقاٌت َمْكُتوَبٌة َعَلْيَها َأْفَعاٌل ِمْثُل: )اِْهَتمَّ – َبَحَث – َسَقَط( َوَغْيِرَها.    

ج ُصْنُدوٌق ِفيِهِ بَِطاَقاٌت َمْكُتوَبٌة َعَلْيَها ُحُروُف الَجرِّ ِمْثُل: )ِفي – َعَلى – إَِلى – َعْن( َوَغْيِرَها.   

َتْأُخُذ الَمْجُموَعُة بَِطاَقًة ِمْن ُكلِّ ُصْنُدوٍق َوَتُقوُم بَِتْنِفيِذِ النََّشاِط، ِمْثُل:   3

ْن ُجْمَلًة: اِْهَتمَّ + ِب(. ) َكوِّ   
ْقيِيِم. َرَجاِت ِمْن 1- 5 َحْسَب التَّ ُم النََّشاَط َوُيْعِطي الدَّ ُم الُمَعلِّ ُيَقيِّ   4

ُة ْعبِيِريَّ  اأَلْفَعاُل التَّ

3.2.4, 3.2.5 

2

اِكَرِة ُلْعَبُة الذَّ

187 186187187187

21
ُم ِفي الَقْرِن َعلُّ التَّ

ِّ ُِّعي ََّطو َمْشُروُع الَعَمِل الت



َتْبِكي النَِّساُء َحِزيَناٍت 

َعَلى َمْوِت اأَلَقاِرِب.

َبَلَغ َعَدُد الَمْوَتى َثَلَثِماَئِة َأْلِف 
َشْخٍص ِفي َأْنَحاِء الَعاَلِم.

َتُمدُّ الُحُكوَمُة 
اِرَئَة  اإِلْسَعاَفاِت الطَّ

لِْلَمْرَضى َوالُمَصابِيَن.
ابَّاُت َباُب َوالشَّ َيْشَتِرُك الشَّ

ِة. ِعيَّ ِفي اأَلْعَماِل التََّطوُّ
َولِيُّ ُيْشِفُق الُمْجَتَمُع الدُّ
َعَلى َضَحاَيا الَكاِرَثِة.

ُيَعانِي الَعاَلُم ِمْن 
َجائَِحِة ُكوِفيد-1٩.

الُجَمَلُالُجَمَلُ

MALAYSIA
PRAY FOR

18818٩
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َنْحُن َفُخوُروَن 
ِفيَن  بَِمَساِعي الُمَوظَّ
ِة. َعَلى الَجْبَهِة اأَلَماِميَّ

َضاُت َيْلَبْسَن الَمَلبَِس  الُمَمرِّ
َة ُمْحَتِرَساٍت. الَخاصَّ

الَعَساِكُر َيْحُصُروَن 
الَمَناِطَق الُمَصاَبَة 

بَِجائَِحِة ُكوِفيد-1٩.

ِرَجاُل اإِلْسَعاِف َيْنُقُلوَن 
الُمَصابِيَن إَِلى الُمْسَتْشَفى 

ُمْسِرِعيَن.

اُء ُيَعالُِجوَن  اأَلِطبَّ
الَمْرَضى ُمْجَتِهِديَن.

ُفوَن َعَلى الَجْبَهِة  الُمَوظَّ
ِة َيَتَعاَوُنوَن َعَلى  اأَلَماِميَّ

َكْبِح الَجائَِحِة.

18818٩

ِّ ُِّعي ََّطو َمْشُروُع الَعَمِل الت



2 بِيُب َيْفَحُص الَجْرَحى َحِذًرا.1 َضاُت اأَلْطَفاَل ُمَتَألِِّميَن.الطَّ ُتَساِعُد الُمَمرِّ

َحاٌل لَِبَياِن الَمْفُعوِل بِِهَحاٌل لَِبَياِن الَفاِعِل

12 ٍع ِفي الِمْنَطَقِة.َتْطُبُخ النَِّساُء َأْلَف َوْجَبٍة. َحَضَر َأْلَفا ُمَتَطوِّ

الَمْعُدوُد           الَمْعُدوُد            الَعَدُد  الَعَدُد  

اآلَلُف )٩000-1000(

الَحاُل الُمْفَرُد

اإِلْعَراُب:

عٍَأْلَفاَوْجَبٍةَأْلَفُمَتَألِِّميَنَحِذًراالَكِلَمُة ُمَتَطوِّ

َحاٌلَحاٌلالَمْوقُع
َمْفُعوٌل بِِه، 
َوُهَو ُمَضاٌف

ُمَضاٌف إَِلْيِه
َفاِعٌل، 

َوُهَو ُمَضاٌف
ُمَضاٌف إَِلْيِه

َمْجُروٌرَمْرُفوٌعَمْجُروٌرَمْنُصوٌبَمْنُصوٌبَمْنُصوٌبالَحاَلُة 

الَكْسَرُةاأَللُِفالَكْسَرُةالَفْتَحُةالَياُءالَفْتَحُةالَعَلَمُة

ِ

1٩01٩1
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ُة ال
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1٩01٩1



ِم َعلُّ ِمِمْعَياُر التَّ َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

ا. َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ َأْذُكُر الَعَدَد الُمَناِسَب َشَفِهيًّ د 

َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ َأْطَرُح اأَلْسئَِلَة َشَفِهيًّا. ه 

َأْسَتِمُع إَِلى اأَلْسئَِلِة ُثمَّ ُأِجيُب َعْنَها َشَفِهيًّا. و 

َحاَياَعَدُد الَوَجَباِت َعَدُد الضَّ

َضاِت اِء َوالُمَمرِّ َعَدُد الَمَلبِِسَعَدُد اأَلِطبَّ

َجاِل َوالنَِّساِءَعَدُد الَمْرَضى َعَدُد الرِّ

191

ا َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ ُأَعيُِّن الَحاَل الُمْفَرَد ِفيَها َشَفِهيًّ ج  

َكَتاِت  ْنِغيَماِت َوالسَّ َبَراِت َوالتَّ َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ َأْنِطُقَها ُمَراِعًيا النَّ أ 

ِحيَحَة. َوالَوَقَفاِت الصَّ   

ا. َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ َأْشَرُحَها َشَفِهيًّ ب 

1.3.1, 1.3.2, 1.3.10, 1.3.11, 1.3.15, 1.3.16 
191 1٩01٩11911٩1

ِّ ُِّعي ََّطو َمْشُروُع الَعَمِل الت

1٩01٩1



ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

ْبَياُن َواأَلْطَفاُل َعْن الُمَساَعَدِة. َيْبَحُث الصِّ  1

ِة اإِلَغاَثِة. َباُب َيْشَتِرُكوَن ِفي َعَمِليَّ الشَّ  2

َحاَيا. َولِيُّ َعَلى الضَّ ُيْشِفُق الُمْجَتَمُع الدُّ  3

ِحيَحَة.  َكَتاِت َوالَوَقَفاِت الصَّ ْنِغيَماِت َوالسَّ َبَراِت َوالتَّ َأْقَرُأ الُجَمَل ُمَراِعًيا النَّ أ 

)انظر صفحة 188-18٩(   

الَِيَة ُثمَّ َأْشَرُح َمْعَناَها َشَفِهيًّا. َأْقَرُأ الُجَمَل التَّ ب  

ه  َأْقَرُأ الُجَمَل ُثمَّ ُأَعيُِّن الَعَدَد َوالَمْعُدوَد ِفيَها َشَفِهيًّا.

َأْقَرُأ الُجَمَل َوُأَعيُِّن الَحاَل ِفيَها. د 

ُع َعَلى إِْنَقاِذ الَمِريِض. َساَعَد الُمَتَطوِّ  4

َعاِمِ. َأْمَسَك الَعُجوُز َعْن الطَّ  5

اَراِت. يَّ 6 َسَقَطْت اأَلْشَجاُر َعَلى السَّ

ْبَياُن َواأَلْطَفاُل َعْن الُمَساَعَدِة. َيْبَحُث الصِّ  1

ِة اإِلَغاَثِة. َباُب َيْشَتِرُكوَن ِفي َعَمِليَّ الشَّ  2

َحاَيا. َولِيُّ َعَلى الضَّ ُيْشِفُق الُمْجَتَمُع الدُّ  3

َتْصُرُخ الَجِريَحُة ُمَتَألَِّمًة.  1

َضاُت َفُخوَراٍت. َتْبَتِسُم الُمَمرِّ  2

َعاٍت. ابَّاُت ُمَتَطوِّ َجاَءْت الشَّ  3

ٍةٍ. َيْحَفُظ ِرَجاُل اإِلْسَعاِف َأْلَف َضِحيَّ  1

َمُة بَِعَشَرِة آَلِف ِجَراٍم. َعْت الُمَنظَّ َتَبرَّ  2

ُع َعَلى إِْنَقاِذ الَمِريِض. َساَعَد الُمَتَطوِّ  4

َعاِمِ. 5  َأْمَسَك الَعُجوُز َعْن الطَّ

اَراِت. يَّ َسَقَطْت اأَلْشَجاُر َعَلى السَّ  6

ْفَل ُمْسِرَعْيِن. َعاِن الطِّ ُيَساِعُد الُمَتَطوِّ  4

5  َيْسَتِمُع النَّاُس إَِلى َخَبِر الَكاِرَثِة َحِزينِيَن.

َحاَيا َفْرًدا َفْرًدا. 6  ُيْنِجي الَعَساِكُر الضَّ

اِت لِْلَكِلَماِت الَحْمَراِء َشَفِهيًّا. َأْقَرُأ الُجَمَل ُثمَّ آتِي بِالُمَضادَّ ج 

َحاَيا َأْلًفا َوتِْسَعِماَئِة َشْخٍص. َبَلَغ َعَدُد الضَّ  3

ُع َأْلُف َرُجٍل َواْمَرَأٍة ِفي ِمْنَطَقِة الَكاِرَثِة. َيَتَطوَّ  4

2.3.1, 2.3.6, 2.3.7
1٩21٩3
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ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

1  المرأة تتصل برجل األمن خائفة.

2  يساعد الرجال العجوز مسرعين.
3 يمسك الجريح بيد الممرضة متألما.

الطبيبات يعالجن المصابين مجتهدات.  4

ترسل الحكومة اإلسعافات إلى المنطقة مسرعة.  5

َتْصُرُخ الَجِريَحُة ُمَتَألَِّمًة.  1

َواَء َباِكًيا. بِيُّ الدَّ َيَتَناَوُل الصَّ  2

ْفَل ُمْسِرَعْيِن. َعاِن الطِّ ُيَساِعُد الُمَتَطوِّ  3

ِعيَن. َجاُل إَِلى الِمْنَطَقِة ُمَتَطوِّ َجاَء الرِّ  4

بِيُب ُيَعالُِج الَمِريَض ُمْجَتِهًدا. الطَّ  5

ْفُل َخائًِفا. َيْبِكي الطِّ  6

َعاَم ُمْبَتِسَمًة. َتَتَناَوَل الَمْنُكوَبُة الطَّ  7

8 َجاَء ِرَجاُل اأَلْمِن َفْرًدا َفْرًدا.

َضاُت مسرورات. َتْبَتِسُم الُمَمرِّ  1

َواَء حزينا. بِيُّ الدَّ َيَتَناَوُل الصَّ  2

َيْسَتِمُع النَّاُس إَِلى الَخَبِر فرحين.  3

ْفَل مجتهدين. َعاِن الطِّ ُيَساِعُد الُمَتَطوِّ  4

ْفُل الَجِريُح صارخا. َبَكى الطِّ  5

َحاَيا مسرعين.  ُعوَن الضَّ ُيِغيُث الُمَتَطوِّ  6

ُع النَّاُس لِلَمْنُكوبِيَن مشفقين. َيَتَبرَّ  7

بِيَّ لطيفا. بِيُب الصَّ ُيَعالُِج الطَّ  8

ِحيَحِة. ِة الصَّ َغِويَّ َأْقَرُأ الَكِلَماِت الَحْمَراَء بَِحَرَكاٍت َصِحيَحٍة َوْفَق الَقَواِعِد اللُّ ز 

ُح اأَلْخَطاَء ِفي الَكِلَماِت الَحْمَراِء َشَفِهيًّا. الَِيَة َوُأَصحِّ َأْقَرُأ الُجَمَل التَّ ح 

الَِيِة. ِميِل لِْلُجَمِل التَّ ُأَقيِّم ِقَراَءَة الزَّ ط 

ُف إَِلى الَحاِل َوَعَلَمِة اإِلْعَراِب. َأْقَرُأ الُجَمَل َوَأَتَعرَّ و 

ِعيَن ِفي الِمْنَطَقِة. َحَضَر َأْلُف ُمَتَطوِّ  1

2  ُيَصاُب َأْلَفْيِن َمِريٍض بُِكوِفيد-1٩.
َضاُت َيَعالِْجَن الَمْرَضى َحِذِريَن. الُمَمرِّ  3

ُفوَن َيْنُقُلوَن الَمْرَضى ُمْسِرَعاٍت. الُمَوظَّ  4

2.3.8, 2.3.9, 2.3.10

ْقيِيِم اِْستَِماَرُة التَّ

امسح
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ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

ِحيَحَة. َة الصَّ َأْنُقُل الُجَمَل َنْقًل َصِحيًحا ُمْسَتْخِدًما الَقَواِعَد اإِلْمَلئِيَّ أ 

)انظر صفحة 188-18٩(   

َدِقيًقا

الَعُجوَز

ُع ُتَوزِّ

َيْحَفُظ

ُمْشِفِقيَن   

َضَحاَيا   

الَِيَة. َأْكُتُب ُجَمًل َتْشَتِمُل َعَلى الَحاِل الُمْفَرِد ُمْسَتِخْدًما الَكِلَماِت التَّ ج 

الَِيِة. ِة التَّ ْعبِيِريَّ ًة ُمْسَتِعيًنا بِاأَلْفَعاِل التَّ د  َأْكُتُب ُجَمًل اِْستِْفَهاِميَّ

َأْمَلُ الَفَراَغاِت بِالَكِلَماِت الُمَناِسَبِة. ب   

َباِكًيا   

َسِريًعا   

َخائَِفاٍت

َمْسُروِريَن

ُمْسِرًعا   

َفُخوَرَتيِن   

َأْمَسَك بِـَأْشَفَق َعَلىَبَحَث َعْن

َبَحَث ِفي اِْشَتَرَك ِفي َأْمَسَك َعْنَعَدَل ِفي

3.3.1, 3.3.2, 3.3.6, 3.3.9

ُجُل  ُمْسِرًعا. ُيَساِعُد الرَّ  1

َساَعَد النَّاُس الَمْنُكوبِيَن  َعَلْيِهْم.  2

ُه  الَفَيَضاِن َرْحَمًة. َرِحَم اللَّ  3

. ً بِيَّ  بِيُب الصَّ ُيَعالُِج الطَّ  4

5  الُحُكوَمُة َأْلَفْي َمْلَبٍس َعَلى الَمْنُكوبِيَن.

6  ِرَجاُل اإِلْسَعاِف َأْلَف َضِحيٍَّة.
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ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

ه ُأْعِرُب الَكِلَماِت الَحْمَراَء َحْسَب َمْوِقِعَها َوَحاَلتَِها َوَعَلَمتَِها.

الَِيِة. َأْكُتُب ُجَمًل ُمِفيَدًة َتْشَتِمُل َعَلى اأَلْعَداِد التَّ و 

َمًة. َتْصُرُخ الَجِريَحُة ُمَتَألِّ  1

َواَء َحِزيًنا. ْفُل الدَّ َيْشَرُب الطِّ  2

َضاُت َفُخوَراٍت. َتْبَتِسُم الُمَمرِّ  3

ُعو الَكاِرَثِة الِخَياَم ُمْسِرِعيَن. ُيِقيُم ُمَتَطوِّ  4
َتْطُبُخ النَِّساُء الَوَجَباِت َمْسُروَراٍت.  5

الَِيِة. وَرِة التَّ ُن َخْمَس ُجَمٍل ُمِفيَدٍة َعْن الصُّ ُأَكوِّ ح  

الَِيِة. ُن ُجَمًل ُمِفيَدًة ِمْن الَكِلَماِت التَّ ُأَكوِّ ز  

الَمَلبُِس اأَلْدِوَيُة الَعَجائُِز َحاَيا الضَّ

الَعَواِطُف الُمْمَتَلَكاُت الُمِصيَبُة الَخَسائُِر
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19٥ 1٩41٩519٥1٩5

ِّ ُِّعي ََّطو َمْشُروُع الَعَمِل الت



ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

الُخُطَواُت:

1

ُلْعَبُة َعَجَلِة الَكِلَماِت الُمْزَدِوَجِة

َلَبَة إَِلى َمْجُموَعاٍت. ُم الطَّ ُم الُمَعلِّ ُيَقسِّ   1
وَرِة. بُّ ُم الَعَجَلَتْيِن َوُيْلِصُقُهَما ِفي السَّ ُز الُمَعلِّ ُيَجهِّ   2

ْهِم إَِلى َكِلَمَتْيَن  َلَبُة الَعَجَلَتْيِن ُيِشيُر َرْأَسا السَّ ُر الطَّ ْهِم، َوِحيَن ُيَدوِّ لُِكلِّ َعَجَلٍة َرْأُس السَّ   3
     ُمْخَتِلَفَتْيِن ِحيَن ُوُقوِفِهَما. 

، ُثمَّ َيْقَرُأوَنَها َأَماَم الَفْصِل. َلَبُة ُجْمَلًة ُمِفيَدًة ِمْن ِكْلَتا الَكِلَمَتْيِنِ ُن الطَّ ُيَكوِّ   4
َرَجاِت َلَها. ُم الُجَمَل َوُيْعِطي الدَّ ُم الُمَعلِّ ُيَقيِّ   5

 2.1.3, 2.3.9, 3.3.2, 3.3.12,

ُْكوَلُت َمأ
ال

ُيَساعُِد

ُعالَعَجائُِز َيَتَبرَّ

األَْدِوَيُة

َيَتَناَوُل ُعوَن الُمَتَطوِّ

اإِلْسَعاَفاُت

ُز ُيَجهِّ

اإلَِغاثَُة

َيْسَتْخِدُم

ُم َيَتأَلَّ

1
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ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

الُخُطَواُت:

َلَبَة إَِلى َمْجُموَعاٍت. ُم الطَّ ُم الُمَعلِّ ُيَقسِّ   1

ِحيَحَة. َم ُخُطَواِت اإِلْنَعاِش الَقْلبِيِّ الصَّ ا لُِيَعلِّ ًفا َخاصًّ ُم ُمَوظَّ َيْدُعو الُمَعلِّ   2

. َلَبُة بِْضَع ُجَمٍل ُمِفيَدٍة ُتَبيُِّن ُخُطُواِت اإِلْنَعاِش الَقْلبِيِّ َيْكُتُب الطَّ   3

ُموَنَها َأَماَم الَفْصِل. َلَبُة تِْلَك الُخُطَواِت َوُيَقدِّ ُيَماِرُس الطَّ   4
َرَجاِت. ُم الُجَمَل َوالَعْرَض َوُيْعِطي الدَّ ُم الُمَعلِّ ُيَقيِّ   5

ِحيَحُة َئِويِّ الصَّ تِْقنِيَّاُت اإِلْنَعاِش الَقْلبِيِّ الرِّ

1.3.1, 1.3.15, 2.3.3

2
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ُصوُصالنُُّصوُص النُّ

ٍة  َطبِيِعيَّ َغْيَر  ِعْمَلَقًة  َأْزَمًة  2020م  َعاَم  ُه  ُكلُّ الَعاَلُم  َشِهَد 

َجِميَع  ُكوِفيد-1٩  َجائَِحُة  َضَرَبْت  َلَقْد  َقْبُل.  ِمْن  َنَرَها  َلْم 

َحِديَثَة  َعْدَوى  ُكوُروَنا  َفْيُروس  ُيَمثُِّل  الَعاَلِم.  َأْنَحاِء 

َعْن  اأَلْشَخاِص  َبْيَن  َيْنَتِقُل  الَفْيُروُس  َوَهَذا  ُهوِر،  الظُّ

الُمِسنِّيَن. َعَلى  َأْكَبَر  بَِشْكٍل  ُر  َوُيَؤثِّ الَعْدَوى   َطِريِق 

يِن ُثمَّ اْنَتَشَر إَِلى   َوَبَدَأ ُظُهوُر الَفْيُروِس ِفي ُووَهْن بِالصِّ

ِحَدُة  َجِميِع َأْنَحاِء الَعاَلِم، ِمْنَها إِنُدونِيِسَيا َوَأْمِريَكا الُمتَّ

وُروِسَيا َوَتاْيَلْند َوالِهْنُد َوِسريَلْنَكا َوَأْيًضا َمالِيِزَيا.

الَكَواِرِث  َأْكَبِر  ِمْن  الُمِريَعُة  الَكاِرَثُة  َهِذِه  وُتَعدُّ 

ْقِديَراِت،  التَّ وَحْسَب  الَحِديِث.  َتاِريِخَنا  ِفي  ِة  بِيِعيَّ الطَّ

ِمْن  َوَأْكَثُر  َحَياَتُهْم  َفَقُدوا  َقْد  النَّاِس  ِمْلُيوِن  ِمْن  َأْكَثُر 

إَِلى  ْسَبِة  بِالنِّ ا  َوَأمَّ بَِها.  ُأِصيُبوا  ُأْخَرى  َمَليِيَن  َخْمَسِة 

َعَدُد  َبَلَغ  َفَقْد  َمَثًل   2020 ُأْكُتوَبْر   10 َحتَّى  َمالِيِزَيا، 

َوَقْد  ِمْنُهْم،   141 َماَت  َحْيُث  َشْخًصا   13٩٩3 الَمْنُكوبِيَن 

اِْنَتَشَر ُكوِفيد-1٩ ِفي َجِميِع ِوَلَياِت َمالِيِزَيا.

النَّصُّ

PANDEMICPANDEMIC
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َؤاُل ِفي ِذْهنَِنا، َهْل ُهَناَك ِوَقاَيٌة  َوَأِخيًرا، َيْبَقى السُّ  

الَحالِيِّ  َوْقتَِنا  ِفي  ُيوَجُد  َل  َفَجَواُبُه:  ُكوِفيد-1٩؟  ِمْن 

ُيْمِكُنَنا  ا  َأيُّ َمْطُعوٍم َيِقي اإِلَصاَبَة بَِهَذا الَفْيُروِس، َوَلِكنَّ

الُمَماَرَساِت  َبْعِض  َباِع  بِاتِّ الَفْيُروِس  َهَذا  ِمْن  الِوَقاَيُة 

ْوُر  ِة الدَّ ِعيَّ َماِت التََّطوُّ ِة. َفَعَلى َعاتِِق الُمَنظَّ يَّ حِّ َوالَعاَداِت الصِّ

َوابِِط  الضَّ َباِع  بِاتِّ تِِهْم  ِصحَّ َعَلى  لِْلِحَفاِظ  الُمْجَتَمِع  إِيَقاِظ  ِفي 

َرْتَها الُحُكوَمُة. تِي َقرَّ ِة الَّ يَّ حِّ الصِّ

ُة  ِة َوالَجْمِعيَّاُت اأَلْهِليَّ َمُة َغْيُر الُحُكوِميَّ وَبْعَد ُوُقوِع َهِذِه الَكاِرَثِة، َأْسَرَعْت الُمَنظَّ

َرِة.  الُمَتَضرِّ الَمَناِطِق  ِفي  َوالُمَصابِيَن  لِْلَمْنُكوبِيَن  َواإِلَغاَثاِت  الُمَساَعَداِت  َمدِّ  إَِلى 

اِرَئُة  الطَّ َواإِلْسَعاَفاُت  اَلُت  قَّ َوالنَّ النَّْجَدِة  اَرُة  َسيَّ ِمْنهَا  َأْشَكاٍل َشتَّى،  ِفي  الَمُعوَنُة  َوَتْأتِي 

َوالَمْشُروَباُت  َوالَمْأُكوَلُت  َواأَلْدِوَيُة  َوالِخَياُم  ُة  يَّ بِّ الطِّ َواأَلَدَواُت 

ِريْڠِڬيٍت  َمَليِيُن  َأْيًضا  َوُجِمَعْت  َوَغْيُرَها.  ُة  الَيْوِميَّ َواِزُم  َواللَّ

اأَلْشَخاِص  ِمْن  َوالَعَطاَءاِت  َوالِهَباِت  َعاِت  َبرُّ التَّ ِمْن 

َرِة  َماِت. َوَجاَء إَِلى الَمَناِطِق الُمَتَضرِّ ِرَكاِت َوالُمَنظَّ َوالشَّ

َضاِت  َوالُمَمرِّ اِء  اأَلِطبَّ ِمْن  َوالُمَساِعُدوَن  ُعوَن  الُمَتَطوِّ

َباِب َوَجْمِعيَّاِت الِهَلِل اأَلْحَمِر  َجاِل َوالنَِّساِء َوالشَّ َوالرِّ

الِعَلِج  ِة  َعَمِليَّ ِفي  ُيَشاِرُكوَن  ُهْم  َوُكلُّ اَفِة،  الَكشَّ َوِفَرِق 

َواإِلْصَلِح َوالبَِناِء.
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ُم َمِعي؟ : ٩٩٩... َمْن َيَتَكلَّ ُف  الُمَوظَّ

: النَّْجَدَة ...النَّْجَدَة... َسَقْطَنا ِفي َواٍد. البِْنُت 

: َماَذا َحَدَث؟ َأْيَن َأْنِت اآلَن؟ َما اْسُمِك؟ ُف  الُمَوظَّ

ا. اَرُتنا ِفي َواٍد. َساِعُدوَنا بُِسْرَعٍة... َأَنا َخائَِفٌة ِجدًّ اَرةِ. َسَقَطْت َسيَّ يَّ : َأَنا َخِديَجُة. َأَنا ِفي السَّ البِْنُت 

؟  اَرِة؟ َأْيَن اأَلُب َواأُلمُّ يَّ : َمْن َمَعِك اآلَن ِفي السَّ ُف   الُمَوظَّ

َكا. َنْحُن َمْجُروُحوَن.   ُهَما َل َيْسَتِطيَعاِن َأْن َيَتَحرَّ اَرِة، َأَنا َمَع اأَلِب َواأُلمِّ َوَلِكنَّ يَّ : ِفي السَّ البِْنُت 

       َساِعُدوَنا بُِسْرَعٍة.

اِرَئِة إَِلى َمَكانِِك ُمَباَشَرًة. َل َتْقَلِقي. َهْل َتْعِرِفيَن َأْيَن  : َسُأْرِسُل ِفْرَقَة اإِلْسَعاَفاِت الطَّ ُف   الُمَوظَّ
       َمْوقُع الَواِدي الَِّذي َسَقْطُتْم ِفيِه؟

ِريِع إَِلى الَعاِصَمِة ُكَواَل ُلْمُڤور.  َنا َعَلى َطِريِق َكاَرك السَّ : َأَنا َل َأْدِري... َوَلِكنَّ البِْنُت 

ْجَدَة َفْوًرا إَِلْيِك. َأْرُجو َأْن َتْبَقْي َمِعي ِفي الَهاتِِف َحتَّى َتِصَل    : َل َبْأَس... َسُأْرِسُل النَّ ُف   الُمَوظَّ
ِكي ِمْن َمَكانِِك. َسَيْأتِي َفِريُق الَبْحِث َواإلِْنَقاِذ َبْعَد َقِليٍل،          النَّْجَدُة. َواآلَن َل َتَتَحرَّ

. َسَتُكونِيَن        َسُيَساِعُدِك وُأْسَرَتِك ِفي الُخُروِج ِمْن الَواِدي. َوَسُيَعالُِجِك َواأَلَب َواأُلمَّ

ِه. ٍة َوَعاِفَيٍة بِإِْذِن اللَّ        َعَلى َما ُيَراُم َوِفي ِصحَّ

َه َأْن َيِصَل َسِريًعا. : ُشْكًرا َجِزيًل َيا َسيِِّدي. َسَأْنَتِظُر َفِريَق الَبْحِث َواإِلْنَقاِذ. َأْدُعو اللَّ البِْنُت 

الِحَواُر

ِ

200201

َسُة
َخاِم

ُة ال
ْحَد

الَو

200201



ِم َعلُّ ِمِمْعَياُر التَّ َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

الَِيِة. َأْسَتِمُع إَِلى النَّصِّ ُثمَّ ُأِجيُب َعْن اأَلْسئَِلِة التَّ ب 

ِة ِفي ُمَواَجِهِة َجائَِحِة   َمِة َغْيِر الُحُكوِميَّ ُأْجِري الِحَواَر َمَع َزِميِلي َعْن َدْوِر الُمَنظَّ د  

ابِِق. ُكوِفيد-1٩ بَِناًء َعَلى النَّصِّ السَّ   

ْقِديَراِت؟ َكْم َعَدُد الُمَصابِيَن بُِكوِفيد-1٩ َحْسَب التَّ  1
َكْم َعَدُد الَمْنُكوبِيَن بُِكوِفيد-1٩ ِفي َمالِيِزَيا؟  2

ُة َبْعَد ُوُقوِع الَكاِرَثِة؟ ِة َوالَجْمِعيَّاُت اأَلْهِليَّ َمُة َغْيُر الُحُكوِميَّ َما الَِّذي َفَعَلْتُه الُمَنظَّ  3

ُاْذُكْر َأْرَبَعًة ِمْن َأْشَكاِل الَمُعوَنِة لُِمَساَعَدِة الَمْنُكوبِيَن؟  4
َعاِت َوالِهَباِت َوالَعَطاَءاِت؟  َبرُّ َكْم ِريْڠِڬيًتا ُجِمَعْت ِمْن التَّ  5

َرِة؟ ُعوَن َوالُمَساِعُدوَن إَِلى الَمَناِطِق الُمَتَضرِّ لَِماَذا َجاَء الُمَتَطوِّ  6

ِة ِفي الَمْدَرَسِة َشَفِهيًّا. ِعيَّ ِة ِفي اأَلْعَماِل التََّطوُّ ْخِصيَّ ُر َعْن ِخْبَرتِي الشَّ ُأَعبِّ ج 

د َمْوُضوَعُه. َأْسَتِمُع إَِلى النَّصِّ ُثمَّ ُأَحدِّ أ 

الَِيَة ِفيَما َل َيِقلُّ َعْن َخْمِسيَن َكِلَمًة. َوَر التَّ َأِصُف الصُّ ه 

1.4.1, 1.4.2, 1.5.1, 1.5.2 
201 200201201201

ِّ ُِّعي ََّطو َمْشُروُع الَعَمِل الت

200201



ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

الَِيِة. َأْسَتِمُع إَِلى الِحَواِر ُثمَّ ُأِجيُب َعْن اأَلْسئَِلِة التَّ ز 

ُم ِفي الِحَواِر؟ َمْن َيَتَكلَّ  1
َما اِْسُم البِْنِت، َوَأْيَن ِهَي؟  2

اَرِة؟ يَّ َماَذا َحَدَث بِالسَّ  3
َكْيَف َحاَلُة َوالَِدْي البِْنِت؟   4

ِع ِفي الَمْدَرَسِة َشَفِهيًّا. َبرُّ ِة ِفي َمْشُروِع التَّ ْخِصيَّ ُر َعْن ِخْبَرتِي الشَّ ح  ُأَعبِّ

ِع.   َبرُّ ِميِل َعْن الُخُطَواِت ِفي َتْخِطيِط َمْشُروِع التَّ ُأْجِري الِحَواَر َمَع الزَّ ط 

ُد َمْوُضوَعُه. َأْسَتِمُع إَِلى الِحَواِر ُثمَّ ُأَحدِّ و 

َأْذُكْر الَمَواِقَف لَِتَعابِيِر الُمَجاَمَلِت اآلتَِيِة. ي 

َفَصْبٌر َجِميٌل.  1
ِه.  ِفي َأَماِن اللَّ  2

َهْل ِمْن ُمَساَعَدٍة؟  3
ُه ِشَفاًء َعاِجًل. َشَفاَك اللَّ  4

ُف لُِمَساَعَدِة البِْنِت؟ َما الَِّذي َفَعَلُه الُمَوظَّ  5
اَرُة؟ يَّ َأْيَن َمْوقُع الَواِدي الَِّذي َسَقَطْت ِفيِه السَّ  6

ُف البِْنَت ِمْن  ِفي َرْأيَِك، لَِماَذا َيْمَنُع الُمَوظَّ  7
ِك ِمْن َمَكانَِها؟ التََّحرُّ  

تِي َسِمْعَتَها ِمْن الِحَواِر؟ ُاْذُكْر َتَعابِيَر الُمَجاَمَلِت الَّ  8

ِمْن الَعائِِديَن َوالَفائِِزيَن.  5
َل َتْقَلْق، َسَتُكوُن َعَلى َما ُيَراُم.  6
ُمَباَرٌك َعَلى النََّجاِح َيا َزِميِلي.  7

َسَنٌة ِحْلَوٌة َيا َجِميُل.  8

 1.4.1, 1.4.2, 1.5.1, 1.5.2, 1.3.13
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ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

ِحيَحِة.  َكَتاِت َوالَوَقَفاِت الصَّ ْنِغيَماِت َوالسَّ َبَراِت َوالتَّ َأْقَرُأ النَّصَّ بِالنَّ أ 

)انظر صفحة 1٩8-1٩٩(   

الَِيِة. َأْقَرُأ النَّصَّ ُثمَّ ُأِجيُب َعْن اأَلْسئَِلِة التَّ ب 

ئِيَسَة ِمْنُه. ابَِق ُثمَّ َأْسَتْخِرُج اأَلْفَكاَر الرَّ َأْقَرُأ النَّصَّ السَّ ج 

ِحيَحِة. ِة الصَّ َغِويَّ الَِي بَِحَرَكاٍت َصِحيَحٍة َوْفَق الَقَواِعِد اللُّ َأْقَرُأ النَّصَّ التَّ د 

َماَذا َشِهَد الَعاَلُم ِفي َعاٍم 2020؟ َوَكْيَف َيْحُدُث؟  1
َرِة بَِفْيُروِس ُكوُروَنا؟ َوِل الُمَتَضرِّ ُاْذُكْر َثَلًثا ِمْن الدُّ  2

َكْيَف َيْنَتِقُل َهَذا الَفْيُروُس َبْيَن اأَلْشَخاِص؟  3

َمْن َأْسَرَع إَِلى َمدِّ الُمَساَعَداِت َواإِلَغاَثاِت لِْلَمْنُكوبِيَن؟  4
اَفِة؟ ِفيَم ُتَشاِرُك ِفَرُق الِهَلِل اأَلْحَمِر َوالَكشَّ  5

َصِفيَِّة؟  َلَبِة ِفي الَمْدَرَسِة َأْن ُيَشاِرُكوا ِفي اأَلْنِشَطِة اللَّ ِفي َرْأيَِك، لَِماَذا َيِجُب َعَلى الطَّ  6

في  سجلوا  متطوع  آلف   5 من  أكثر  وعددهم  والنساء.  الرجال  من  متطوعون  لدينا 

المنظمة وعمرهم ما بين 20 و30 عاما. ويكون منهم األطباء والممرضات والمحامون 

ورجال األعمال والمحاضرون والطلبة. وتأتي المصادر المالية من التبرعات والهبات 

الوزارات  من  وأيضا  الحكومية  غير  والشركات  األفراد  قبل  من  وذلك  والعطاءات. 

الحكومية التي نتعاون معها. 

2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4
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ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

اإلْسعاف في أسرع وقت  تقديم  بد من  يعتبر حالة خطيرة طارئة ل  القلب  توقف  إن 

دون تأجيل. وكل دقيقة تمر دون اإلغاثة تقلل من فرصة بقاء المصاب على قيد الحياة. 

ومن أعراض التوقف هي فقدان الوعي وتوقف التنفس وتوقف النبض وغيرها. ومن 

اإلنعاش  بتقديم  الطارئة  اإلسعافات  وصول  انتظار  حين  به  المصاب  إنقاذ  الممكن 

 .)CPR( القلبي الرئوي

ِحيَحِة.  َكَتاِت َوالَوَقَفاِت الصَّ ْنِغيَماِت َوالسَّ َبَراِت َوالتَّ ابَِق بِالنَّ َأْقَرُأ الِحَواَر السَّ ه 
)انظر صفحة 200(   

الَِيِة. َأْقَرُأ الِحَواَر ُثمَّ ُأِجيُب َعْن اأَلْسئَِلِة التَّ و 

ِحيَحِة. ِة الصَّ َغِويَّ الَِي بَِحَرَكاٍت َصِحيَحٍة َوْفَق الَقَواِعِد اللُّ ح  َأْقَرُأ النَّصَّ التَّ

ابَِق ُثمَّ َأْسَتْخِرُج َتَعابِيَر الُمَجاَمَلِت ِمْنُه. )انظر صفحة 200( ز  َأْقَرُأ الِحَواَر السَّ

1  َماَذا َحَدَث ِفي الِحَواِر؟
2  لَِماَذا َتتَِّصُل البِْنُت بِـ ٩٩٩؟

اَرِة َجَسِديًّا؟ يَّ 3  َما َحاَلُة البِْنِت َوَوالَِدْيَها ِفي السَّ

ُف البِْنَت ِمْن َخْوِفَها؟ ُئ الُمَوظَّ َكْيَف ُيَهدِّ  4

اِرَئُة؟ الَِيِة: النَّْجَدُة - الَهاتُِف - الطَّ َما الُمَراِدَفاُت لِْلَكِلَماِت التَّ  5
َأْعِرْب )ُمَباَشَرًة(.  6
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ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

ِحيَحِة. )انظر صفحة  1٩8-1٩٩( ِة الصَّ َأْنُقُل النَّصَّ َنْقًل َصِحيًحا َوْفَق الَقَواِعِد اإِلْمَلئِيَّ أ 

َأْكُتُب َتْقِريًرا َعْن َحاِدَثِة اِلْصِطَداِم َكَما ِفي الِحَواِر. )صفحة 200(  ب 

الَِيِة َواِلْستَِجاَبَة َلَها. َأْكُتُب َتَعابِيَر الُمَجاَمَلِت َحْسَب الَمَواِقِف التَّ ج 

الَِيِة. َوِر التَّ ًة َمْوُضوُعَها )ِخْبَرتِي: ُكوِفيد-1٩ ِفي ِوَلَيتِي( ُمْسَتِعيًنا بِالصُّ َأْكُتُب ِقصَّ د 

َأتَِّصُل بَِرُجِل اأَلْمِن.  1
َأْسَأُل النَّاَس الُمَساَعَدَة.  2

َأَماِمي َرُجٌل َجِريٌح.  3

َأْسَمُع َخَبًرا َعْن الَكاِرَثِة.  4

َواِء. ْفَل َعَلى َتَناُوِل الدَّ ُع الطِّ ُأَشجِّ  5

َلَمِة. َه لِْلَمْنُكوبِيَن بِالسَّ َأْدُعو اللَّ  6

3.4.1, 3.4.3, 3.3.11
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ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

الِي. ْسِم التَّ ِحيَحُة ِفي إَِقاَمِة الَخْيَمِة( ُمْسَتِعيًنا بِالرَّ ُة الصَّ َأْكُتُب إِْرَشاَداٍت َعْن )الَكْيِفيَّ ه 

َياُتَها( ِفيَما َل َيِقلُّ َعْن 120 َكِلَمًة. ُة: َأْهَداُفَها َوَتَحدِّ ِعيَّ َأْكُتُب َخَطاَبًة َعْن )اأَلْعَماُل التََّطوُّ و 

ز  َأْكُتُب َمَقاَلًة َمْوُضوُعَها )َجائَِحُة ُكوِفيد-1٩ َوَنَجاُح َمالِيِزَيا ِفي ُمَواَجَهتَِها( ُمْسَتِعيًنا
الَِيِة. وَرِة التَّ    بِالصُّ

1

2

3
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الَِيِة َمَع َتْغيِيِر َما َيْلَزُم. الَباِن( بِالِعَباَراِت التَّ َخاِطْب )الطَّ أ 

ا:  َأْعِرْب الَكِلَماِت الَحْمَراَء إِْعَراًبا َتامًّ د 

الَِيِة ُثمَّ َضْعُه ِفي ُجَمٍل ُمِفيَدٍة ِمْن ِعْنِدَك. َهاِت ِمَثاًل لُِكلِّ َوْزٍن ِمْن اأَلْوَزاِن التَّ ب 

. ِعيِّ َعَلْيَك َأْن َتْشَتِرَك ِفي الَعَمِل التََّطوُّ  1

اِْلَبْس الِكَماَمَة َوَل َتْخَلْعَها!  2

. َباُعِد اِلْجتَِماِعيِّ ْد ِمْن التَّ َل َتْخُرْج إَِلى َمَكاٍن ُمْزَدِحٍم َوْلَتَتَأكَّ  3

ٍة َجيَِّدٍة. بِيَب إَِذا َلْم َتْشُعْر بِِصحَّ َعَلْيَك َأْن ُتَراِجَع الطَّ  4

. ْعبِيِريُّ ُجْمَلٌة ِفيَها الِفْعُل التَّ  1

اَلٌة(. ُجْمَلٌة ِفيَها اْسُم اآلَلِة َعَلى َوْزِن )َفعَّ  2

ْن َما َيْأتِي: َكوِّ ج 

. ْرِكيُب اإِلَضاِفيُّ ُجْمَلٌة ِفيَها التَّ  3

ُجْمَلٌة ِفيَها َحاٌل ُمْفَرٌد.  4

ٍة َلْم َنَرَها ِمْن َقْبُل. َلَقْد ضربت  ُه َعاَم 2020م َأْزَمًة ِعْمَلَقًة َغْيَر َطبِيِعيَّ َشِهَد العالم ُكلُّ

يِن ُثمَّ  َجائَِحُة ُكوِفيد-1٩ جميع َأْنَحاِء الَعاَلِم. َوَبَدَأ ُظُهوُر الفيروس ِفي ُووَهْن بِالصِّ

َوِل ِفي َجِميِع َأْنَحاِء العالم. انتشر إَِلى الدُّ

ُمَفاَعَلٌة ٌل إِْفَعاٌلَتَفعُّ

اِْستِْفَعاٌل َتَفاُعٌلاِْفتَِعاٌل

ِّ ُِّعي ََّطو َمْشُروُع الَعَمِل الت
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ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

َلَبِة الَيَتاَمى َعاِت لِلطَّ َبرُّ َمْشُروُع َجْمِع التَّ

الُخُطَواُت:

َلَبَة إَِلى َمْجُموَعاٍت. ُم الطَّ ُم الُمَعلِّ ُيَقسِّ   1

َعاُت  َبرُّ َعاِت ِفي الَمْدَرَسِة. َوَهِذِه التَّ َبرُّ َم َمْشُروًعا لَِجْمِع التَّ َعَلى ُكلِّ َمْجُموَعٍة َأْن ُتَنظِّ   2
َلَبِة الَيَتاَمى َوالُفَقَراِء. َغاَيُتَها ُمَساَعَدُة الطَّ   

الَِيَة ِفي الَمْجُموَعِة: َلَبُة اأُلُموَر التَّ ُتَناِقُش الطَّ   3

ْنِظيِميُّ لِْلَمْشُروِع اِْسُم الَمْشُروِع    الَهْيَكُل التَّ    

َعاِت َوَنَتائُِجَها َبرُّ اأَلْهَداُف َوالَغاَيُة لِْلَمْشُروعِ  الَوَسائُِل لَِجْمِع التَّ    

. َلَبُة َتْقِريًرا َعْن الَمْشُروِع ُمْسَتْخِدِميَن َنَتائَِج الُمَناَقَشِة َوَيْعِرُضوَنُه َأَماَم  الَفْصِلِ َيْكُتُب الطَّ   4

1

ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ  1.5.1, 3.4.3

1
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ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

الُخُطَواُت:

َلَبَة إَِلى َمْجُموَعاٍت.  ُم الطَّ ُم الُمَعلِّ ُيَقسِّ   1

وَرِة:                بُّ ُم الَمْوُضوَع �َأْمُر َتْقيِيِد الَحَرَكِة� )PKP( َعَلى السَّ َيْكُتُب الُمَعلِّ   

َقَة بِالَمْوُضوِع َوَيْسَأ ُلوَن ُزَمَلَءُهْم ُمْسَتْخِدِميَن   ئِيَسَة الُمَتَعلِّ َلَبُة اأَلْفَكاَر الرَّ َيْكُتُب الطَّ   3
الَِيَة: اأَلْسئَِلَة التَّ   

ًة َعْن الَمْوُضوِع بِاْستِْخَداِم الُمَلَحَظاِت َواأَلْجِوَبِة ِمْن الُمَقاَبَلِت. َلَبُة ِقصَّ َيْكُتُب الطَّ   4

َرٌة َنْدَوٌة ُمَصغَّ

ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

2

 1.5.1, 1.5.2, 3.4.3

2

 َمَتى َيْبَدُأ َأْمُر َتْقيِيِد الَحَرَكِة؟  َأْيَن ُكْنَت ِفي َذلَِك الَوْقِت؟

َقُة بِاأَلْمِر؟  َما َأَهمُّ اأَلَواِمِر ِخَلَل َفْتَرِة اأَلْمِر؟  َما الَمَوانُع الُمَتَعلِّ

 َما َمَشاِعُرَك َطَواَل َفْتَرِة اأَلْمِر؟  َما َرْأ ُيَك ِفي َهَذا اأَلْمِر؟

 َهْل َأْمُر َتْقيِيِد الَحَرَكِة ُمَناِسٌب؟
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ِّ ُِّعي ََّطو َمْشُروُع الَعَمِل الت



ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ

الُخُطَواُت:

1

وَرِة. بُّ ُم الَمْوُضوَع )َجائَِحُة ُكوِفيد-1٩ ِفي َمالِيِزَيا( َعَلى السَّ َيْكُتُب الُمَعلِّ   1

َقًة بِالَمْوُضوِع. ِمَثاُلَها: َما َجائَِحُة ُكوِفيد-1٩؟ َما َحاَلُت   َلَبُة َأْسئَِلًة ُمَتَعلِّ ُن الطَّ ُيَكوِّ   2

الُمَصابِيَن بِالَجائَِحِة ِفي َمالِيِزَيا؟ َما الُخُطَواُت لُِمَحاَرَبِة الَجائَِحِة؟ َوَغْيُرَها.   

َل، َيِقُفوَن َعَلى َيَساِر   ِهْم. َوَبْعَد َأْن َيْطَرُحوا ُسَؤاَلُهْم اأَلوَّ َلَبُة َعَلى َيِميِن َكَراِسيِّ َيِقُف الطَّ   3

انِي، ُيْسَمُح َلُهْم بِالُجُلوِس.َل ُبدَّ َأْن َيُكوَن    ، إَِذا َتمَّ َطْرُح ُسَؤالِِهْم الثَّ ِهْم. ُثمَّ َكَراِسيِّ   

َلَبةِ، َوَل تِْكَراَر ِفيِه. َؤاُل ُمْخَتِلًفا َبْيَن الطَّ السُّ   

َلَبُة إِْنَشاًء َعْن الَمْوُضوِع ُمْسَتِعيًنا بِاأَلْسئَِلِة الَمْطُروَحِة. 4  َيْكُتُب الطَّ  

َذاِكُر لَِمَقاِعِدي التَّ

ِم َعلُّ ِمْعَياُر التَّ  2.3.6, 3.3.9, 3.3.12, 3.4.3

3
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صفحة 5: أ & ب

َلَبُة ِدَراَسَتُهْم ِفي ِقْسِم الَقُبوِل َوالتَّْسِجيِل. ُل الطَّ 1. ُيَسجِّ

َة ِعْنَد التَّْسِجيِل. يَّ بِّ َهاَدَة الطِّ وَرَة َوالشَّ َلَبُة الصُّ 2. ُيْرِفُق الطَّ

َلَبِة. َشَراِت إَِلى الطَّ ُم الُمَحاِضُر ااِلْستَِماَراِت َوالنَّ 3. ُيَقدِّ

ِل. َة إَِلى الُمَسجِّ َراِسيَّ ُسوَم الدِّ َهاُت الرُّ 4. َيْدَفُع اآلَباُء َواأُلمَّ

5. ُتِعدُّ اأُلمُّ ااِلْحتَِياَجاِت اِلْبنَِها ِفي الَجاِمَعِة.

صفحة 5: ج & د

َلَبُة ِدَراَسَتُهْم ِفي ِقْسِم الَقُبوِل َوالتَّْسِجيِل. ُل الطَّ  1. ُيَسجِّ

ِة. َراِسيَّ َف َعْن الِمْنَحِة الدِّ َلَبُة َيْسَتْفِسُروَن الُمَوظَّ 2.الطَّ

ْبُلوم َوالَبَكاُلوِرُيوس. َلَبِة ِدَراَسَتُهْم ِفي الدِّ 3. ُيَواِصُل ُمْعَظُم الطَّ

اتِِهْم. يَّ َلبُة َوالُمَحاِضُروَن ِفي ُكلِّ 4. َيَتَعاَرُف الطَّ

ْوِجيِه.  َعاُرِف َوالتَّ َلَبُة اأَلَجانُِب َيْشَتِرُكوَن ِفي ُأْسُبوِع التَّ 5. الطَّ

صفحة 5: ه

يَّاِت. َلَبُة الُجُدُد ِحيَنَما َوَصُلوا إَِلى الُكلِّ 1. َيَتَعاَرُف الطَّ

الُِب ااِلْستَِماَراِت. 2. َيْمَلُ الطَّ

الِِب. َهاَداِت ِمْن الطَّ ُم الَوَثائَِق َوالشَّ َلُة َتَتَسلَّ 3. الُمَسجِّ

4. ُتِعدُّ اأُلمُّ ااِلْحتَِياَجاِت اِلْبنَِها ِفي الَجاِمَعِة.

ْوِجيه.     َعاُرِف َوالتَّ َلَبُة الُجُدُد َيْشَتِرُكوَن ِفي ُأْسُبوِع التَّ 5. الطَّ

صفحة 13: أ

َة ِحيَن التَّْسِجيِل. َراِسيَّ ُسوَم الدِّ ْنُدوِق الرُّ ُم َأِميَنا الصُّ 1. َيَتَسلَّ

َلَبِة. َشَراِت َعَلى الطَّ ْعَبِة النَّ ُع َرئِيَسا الشُّ 2. ُيَوزِّ

. 3. َيَتَعاَرُف َطالَِبا الَجاِمَعِة ِحيَنَما َوَصَل إَِلى الَحَرِم الَجاِمِعيِّ

َراَسِة. الِِب ااِلْحتَِياَجاِت لِلدِّ 4. ُيِعدُّ َأَبَوا الطَّ

ِل. َلَبُة اأَلَجانُِب اِْستَِماَرَتْي التَّْسِجيِل إَِلى الُمَسجِّ ُم الطَّ 5. ُيَقدِّ

صفحة 13: ب

َلَبِة الُجُدِد. َلَبِة َيْهَتمُّ بِالطَّ 1. َعِميُد ُشُؤوِن الطَّ

َراَسِة ِفي الَجاِمَعِة. َلَبُة َيْرَغُبوَن ِفي ُمَواَصَلِة الدِّ 2. الطَّ

. 3. َعَلى ُكلِّ َطالٍِب َأْن ُيَحاِفَظ َعَلى َسَلَمِة الَحَرِم الَجاِمِعيِّ

َلُت ااِلْستَِماِع ُمَسجَّ

ِة. َراِسيَّ الُِب الَفِقيُر َيْحُصُل َعَلى الِمْنَحِة الدِّ 4. الطَّ

َلَبُة اأَلَجانُِب. تِي ُيَواِجُهَها الطَّ 5. َيْبَحُث الُمَحاِضُر ِفي الَمَشاِكِل الَّ

صفحة 13: ج

َة ِحيَن التَّسِجيِل. َراِسيَّ ُسوَم الدِّ نُدوِق الرُّ ُم َأِميَنا الصُّ 1. َيَتَسلَّ

. 2. َيَتَعاَرُف َطالَِبا الَجاِمَعِة ِحيَنَما َوَصَل إَِلى الَحَرِم الَجاِمِعيِّ

َلَبِة اأَلَجانِِب النََّشَراُت. 3. َلَدى الطَّ

4. الَحاِرُس ُيَحاِفُظ َعَلى َسَلَمِة الَحَرِم الَجاِمِعيِّ ِحيَن الَعَمِل.

صفحة 13: د

الُِب الُمْمَتاُز َيْلَتِحُق بِالَجاِمَعِة.  1.الطَّ

. 2.َيَتَعاَرُف َطالَِبا الَجاِمَعِة ِحيَنَما َوَصَل إَِلى الَحَرِم الَجاِمِعيِّ

ِل. الُِب اِْستَِماَرَتْي التَّسِجيِل إَِلى الُمَسجِّ ُم الطَّ 3.ُيَقدِّ

َراَسِة. الِِب ااِلْحتَِياَجاِت لِلدِّ 4.ُيِعدُّ َأَبَوا الطَّ

َراَسِة ِفي الَجاِمَعِة. َلَبُة َيْرَغُبوَن ِفي ُمَواَصَلِة الدِّ 5.الطَّ

َلَبِة الُجُدِد. َلَبِة َيْهَتمُّ بِالطَّ 6.َعِميُد ُشُؤوِن الطَّ

صفحة 23: أ

الَيْوُم َمْوِعُد التَّْسِجيِل لِْلَجاِمَعِة.   .1

َلَبُة َوالَوالُِدوَن ِفي الَجاِمَعِة. ُع الطَّ َيَتَجمَّ  .2

ْعِليَماِت الُموَجَزَة. ُيْلِقي َعِميُد الَقُبوِل والتَّْسِجيِل التَّ  .3

َنِة. الُِب َيْمَلُ ااِلْستَِماَراِت بِالَمْعُلوَماِت الُمَعيَّ الطَّ  .4

َفا الَجاِمَعِة الَوَثائَِق الَمْطُلوَبَة. ُر ُمَوظَّ ُيَصوِّ  .5

صفحة 23: ب

َل الُحُضوَر. ِة لُِيَسجِّ يَّ ُف َمْبَنى الُكلِّ َيْدُخُل الُمَوظَّ  .1

ْرَس. الُِب الُمَحاِضَرَة َكْي َيْفَهَم الدَّ َيْسَتْفِسُر الطَّ  .2

َلَبُة ِفي الَحَرِم الَجاِمِعيِّ لَِيَتَعاَرُفوا. ُع الطَّ َيَتَجمَّ  .3

. ْعِليِميَّ الَِبَتاِن ااِلْستَِماَرَة لَِتْطُلَبا الَقْرَض التَّ َتْمَلُ الطَّ  .4

ُسوَم. َذَهَب اأَلُب إَِلى اإِلَداَرِة لَِيْدَفَع الرُّ  .5
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صفحة 23: ج

َكِن ِفي الَجاِمَعِة. َيْبَحُث اأَلُب َعْن َمْوقِع السَّ  .1

ْربَِيِة. ِة التَّ يَّ الُِب الَجِديُد بُِكلِّ َيْلَتِحُق الطَّ  .2

ِة. َراِسيَّ الَِبُة الَفِقيَرُة َتْحُصُل َعَلى الِمْنَحِة الدِّ الطَّ  .3

. ْعِليِميِّ الَِبُة الَجِديَدُة َتْرَغُب ِفي َطَلِب الَقْرِض التَّ الطَّ  .4

صفحة 23: د

ُل َسْبُعوَن َطالًِبا ِفي الَبْرَناَمِج الَيْوَم. ُيَسجِّ  .1

ْعَبِة َخْمِسيَن َطالًِبا َفَقْط. َيْخَتاُر َرئِيُس الشُّ  .2

ِفيَن َخْمُسوَن َفْرًدا ِفي الَجاِمَعِة. َعَدُد الُمَوظَّ  .3

َخْمُسوَن َطالًِبا َيْحُصُلوَن َعَلى الَبَكاُلوِرُيوس.  .4

َة إاِلَّ ِعْشُروَن َطالَِبًة. يَّ بِّ َهاَداِت الطِّ َلَبُة الشَّ ُم الطَّ ُيَقدِّ  .5

. بِّ ِة الطِّ يَّ َيْلَتِحُق َأْرَبُعوَن َطالًِبا بُِكلِّ  .6

صفحة 33: أ

َلَبِة  ِة لِلطَّ ْرَبِويَّ ْلَطاِن إِْدِريَس التَّ َلَقْد َحاَن َمْوِعُد الَقُبوِل َوالتَّْسِجيِل ِفي َجاِمَعِة السُّ

َحَضَر  َلَقْد  اإِلْثَنْيِن.  َيْوِم  ِفي  َوَذلَِك   .2022/2021 َراِسيِّ  الدِّ لِْلَعامِ  الُجُدِد 

َهاُت َواأَلَقاِرُب.  وَن َواأَلَجانُِب إَِلى الَجاِمَعِة َوَمَعُهْم اآلَباُء َواأُلمَّ يُّ َلَبُة الَمَحلِّ الطَّ

ِفيَن َوالُمَحاِضِريَن  َوالَحَرُم الَجاِمِعيُّ ِفي َذلَِك الَيْوِم ُمْزَدِحٌم بِالنَّاِس ِمْن الُمَوظَّ

يَّاِت َوَغْيِرِهْم. َوُعَمَداِء الُكلِّ

صفحة 33: ب

الَكِلَمِة  إَِلى  اِْسَتَمُعوا  َوِفيِه  الَجاِمَعِة،  ِج  ُمَدرَّ ِفي  ُهْم  ُكلُّ اِْجَتَمَع  َباِح  الصَّ َوِفي 

الَقُبوِل  َعِميِد  َنائُِب  َأْلَقى  َذلَِك  َوَبْعَد  الَجاِمَعِة.  َرئِيُس  َأْلَقاَها  تِي  الَّ ِة  ْرِحيبِيَّ التَّ

َنائُِب  َبْعَدُه  َم  َوَقدَّ التَّْسِجيِل،  إِْجَراَءاِت  َعْن  الُموَجَزَة  ْعِليَماِت  التَّ َوالتَّْسِجيِل 

َوائِِح ِفي الَجاِمَعِة َوَعْن اإِلَقاَمِة  َلَبِة َتْعِليَماتِِه َعْن الَقَوانِيِن َواللَّ َعِميِد ُشُؤوِن الطَّ

ْعِليِميِّ َوَما إَِلى َذلَِك. َكِن َوالِمْنَحِة َوالَقْرِض التَّ ِفي السَّ

صفحة 33: ج

الُمْسَتَنَداِت  بَِتْقِديِم  َوَذلَِك  الُجُدِد،  َلَبِة  لِلطَّ التَّْسِجيِل  ُة  َعَمِليَّ َبَدَأْت  َذلَِك  َوَبْعَد 

َهاَداُت  َوالشَّ ْفِع  الدَّ َوَكْشُف  الَقُبوِل  ِرَساَلُة  ِمْنَها  ِفيَن،  الُمَوظَّ إَِلى  الَمْطُلوَبِة 

ِفيَها  اِت،  الَمَلفَّ َعَلى  َحَصُلوا  ُثمَّ  َوَغْيُرَها.  َوااِلْستَِماَراُت  ُة  يَّ بِّ َوالطِّ ُة  َراِسيَّ الدِّ

ُثمَّ َحَضَر  الَجاِمَعِة.  ِفي  َراَسِة  بِالدِّ َقُة  الُمَتَعلِّ َواإِلْرَشاَداُت  َشَراُت  َوالنَّ َباُت  الُكَتيِّ

الِِب.  الطَّ بَِطاَقِة  َعَلى  لِْلُحُصوِل  َواْلَتَقُطوا ُصَوَرُهْم  التَّْصِويِر  ُكْشِك  إَِلى  َلَبُة  الطَّ

الَكاِمِل  َكااِلْسِم  الِِب  الطَّ َعْن  ُة  ْخِصيَّ الشَّ الَمْعُلوَماُت  البَِطاَقِة  َعَلى  َوُطبَِعْت 

ِة. ْخِصيَّ وَرِة الشَّ ِريِطيِّ َوالصُّ ْمِز الشَّ ِة َوالرَّ يَّ ْقِم الَجاِمِعيِّ َوالُكلِّ َوالرَّ

صفحة 34: و & ز 

ِه َوَبَرَكاُتُه. َصَباَح الَخْيِر. اِْسِمي َهاُروُن بن  َلُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة اللَّ الُِب: السَّ الطَّ

َسالٍِم. َكْيَف َحاُلَك َيا َسيِِّدي؟

ِه َأَنا  ْوِر. الَحْمُد لِلَّ ِه َوَبَرَكاُتُه، َصَباَح النُّ لُم َوَرْحَمُة اللَّ ُل: َوَعَلْيُكْم السَّ الُمَسجِّ

بَِخْيٍر. َأْهًل َوَسْهًل بَِك إَِلى َهِذِه الَجاِمَعِة. َأيُّ ِخْدَمٍة؟

الُِب: َأْهًل بَِك. ِعْنِدي ُمْشِكَلٌة َيا َسيِِّدي. َلْم َأْحُصْل َعَلى اِْستَِماَرِة  الطَّ

التَّْسِجيِل.

ُل: اَل َبْأَس، َهِذِه ِهَي اِْستَِماَرُة التَّْسِجيِل. اِْمَلَْها ُثمَّ َأْرِفْق بَِها ُكلَّ  الُمَسجِّ

الُمْسَتَنَداِت الَمْطُلوَبِة.

َمَها َلَك. َها ُثمَّ ُأَقدِّ الُِب: ُشْكًرا َجِزيًل، ُأَحاِوُل َأْن َأْمَلَ الطَّ

ُل: َلْو َتْحَتاُج إَِلى َأيِّ اِْستِْفَساٍر َفَأَنا ُمْسَتِعدٌّ ُهَنا َدائًِما. الُمَسجِّ

ِة. َأْرَغُب ِفي َطَلبَِها.  َراِسيَّ َد ِمْن ُشُروِط الِمْنَحِة الدِّ الُِب: َنَعْم، ُأِريُد َأْن َأَتَأكَّ الطَّ

َهِذِه ِهَي َشَهاَداتِي.

ٌز. ِة. َأْنَت َطالٌِب ُمَتَميِّ َراِسيَّ ُل: َتْسَتِطيُع َأْن َتْطُلَب الِمْنَحَة الدِّ الُمَسجِّ

الِِب َيا َسيِِّدي؟ ِه. َمَتى َأْحُصُل َعَلى بَِطاَقِة الطَّ الُِب: الَحْمُد لِلَّ الطَّ

ْوِجيِه. َعاُرِف َوالتَّ ُل: َسُنْعِطيَك تِْلَك البَِطاَقَة ِفي ُأْسُبوِع التَّ الُمَسجِّ

اِفَعِة. الُِب: ُشْكًرا َجِزيًل َيا َسيِِّدي َعَلى الَمْعُلوَماِت النَّ الطَّ

َقاِء. ُل: اَل ُشْكَر َعَلى َواِجٍب، َأَنا َدائًِما ِفي ُمَساَعَدتَِك. إَِلى اللِّ الُمَسجِّ

صفحة 47: أ 

َبٌة ِفي ُكلِّ ُسُلوِكَها. 1. البِْنُت َمَؤدَّ

2. ُيَعاِمُل اأَلْواَلُد َأَبَوْيِهْم ُمَعاَمَلًة َحَسَنًة. 

ٌة ِفي َتْربَِيِة اأَلْبَناِء. 3. التَّْضِحَيُة ُمِهمَّ

ُم اأَلَبَواِن َأْمٌر َذلِيٌل. 4. اإِلْزَعاُج ِحيَنَما َيَتَكلَّ

َعاِء َوااِلْستِْغَفاِر لَِوالَِدْيِه. 5. ُيْكثُِر الُمَتَواِضُع ِمْن الدُّ

صفحة 47: ب

تَِك َنْحَو الَوالَِدْيِن، َيا َأِخي! 1. اِْعَتِن بَِمْسُؤولِيَّ

2. الُمْحَتَرُم َدائًِما ُيْحِسُن إَِلى اأُلْسَرِة.

ُق بَِأْخَلٍق َكِريَمٍة. الُِح َيَتَخلَّ 3. ااِلْبُن الصَّ

َتَها الَجْوَعى. 4. ُتْرِضُع اأُل مُّ َصبِيَّ

5.َيْتَعُب الَوالَِداِن ِفي َتْربَِيِة اأَلْواَلِد. 

صفحة 47: ج 

ٌة ِفي َتْربَِيِة اأَلْبَناِء. 1. التَّْضِحَيُة ُمِهمَّ

2. الُمْحَتَرُم َدائًِما ُيْحِسُن  إَِلى اأُلْسَرِة.
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3.َيْتَعُب الَوالَِداِن ِفي َتْربَِيِة اأَلْواَلِد. 

َبٌة ِفي ُكلِّ ُسُلوِكَها. 4. البِْنُت َمَؤدَّ

تَِك َنْحَو الَوالَِدْيِن، َيا َأِخي! 5. اِْعَتِن بَِمْسُؤولِيَّ

صفحة 47: د

1. الُمْحَتِرُم لِْلَوالَِدْيِن َلُه َأْجٌر َعِظيٌم.

2. الُمَتَكاِفُح ُقْدَوٌة َحَسَنٌة لِلنَّاِس.

3. ااِلْبُن ُمتَِّصٌل َمَع َوالَِدْيِه َعْبَر اإِلْنَترنِت.

. ُم َدائًِما بَِتْقِديِم َحقِّ اأُلمِّ 4. ُيوِصي الُمَتَكلِّ

5. الُمتَِّصُف بِِصَفاٍت َمْحُموَدٍة َمْحُبوٌب َلَدى الَجِميِع.

صفحة 47: ه 

1. اِْنَتَظَر اأَلُب َأْواَلَدُه ِفي الَبْيِت.

َل اأَلُخ الَكبِيُر َأْعَباَء الَعائَِلِة. 2. َتَحمَّ

3. َتَعاَمَل اأَلْواَلُد َمَع َوالِِديِهْم َتَعاُمًل َحَسًنا.

4. اِتََّصَفْت اأُلمُّ َدائًِما بِِصَفاِت اأُلُموَمِة.

5. َتَكاَتَف الَوالَِداِن ِفي َأَداِء َواِجَباِت اأَلْبَناِء.

صفحة 47: و

1. الُمْحَتَرُم َدائًِما ُيْحِسُن  إَِلى اأُلْسَرِة.

َعاِء َوااِلْستِْغَفاِر لَِوالَِدْيِه. 2. ُيْكثُِر الُمَتَواِضُع ِمْن الدُّ

3. اأَلُب َيْعَتنِي بَِسَلَمِة َأْبَناِءِه اِْعتَِناًء.

4. َتَكاَتَف الَوالَِداِن ِفي َأَداِء َواِجَباِت اأَلْبَناِء.

صفحة 55: أ & ب 

1. َيْتَعُب الَوالُِد ِفي َتْربَِيِة اْبَنْيِه.

ُذ الَعَمَل َمَع بِْنَتْيَها. 2. اأُلمُّ ُتَنفِّ

َضا َجَناَحْيُكَما لِْلَوالَِدْيِن! 3. َيا َوَلَداِن، َخفِّ

ِة. 4. ُيَساِعُد اأَلُخ ُأْخَتْيِه ِفي الَواِجَباِت الَمْنِزلِيَّ

5.  ُتْصِغي اأُلمُّ إَِلى َأْخَباِر َوَلَدْيَها الَمْحُبوَبْيِن.

صفحة 55: ج

1. اأَلُب َيْعَتنِي بَِسَلَمِة َأْبَناِءِه اِْعتَِناًء.

2. اأَلْبَناُء ُيَعاِمُلوَن َوالَِدْيِهْم بُِلْطٍف.

3. َيْحِرُص الَوالَِداِن َعَلى َسَعاَدِة اأُلْسَرِة.

َها الَمْحُبوَبِة. ُد إَِلى ُأمِّ ْفَلُة َتَتَودَّ 4. الطِّ

ُق ااِلْبُن الَبارُّ بِاأَلْخَلِق الَمْحُموَدِة. 5.  َيَتَخلَّ

صفحة 55: د

1. َيْحِرُص الَوالَِداِن َعَلى َسَعاَدِة اأُلْسَرِة.

َلَة َبْيَن َأَخَوْيَك! 2. َيا َأِخي، َأْصِلْح الصِّ

َبُة َتتَِّصُف بَِأْحَسِن الُخُلِق. 3. البِْنُت الُمَؤدَّ

َها الَمْحُبوَبِة. ُد إَِلى ُأمِّ ْفَلُة َتَتَودَّ 4. الطِّ

5.  ُيَساِعُد اأَلُخ ُأْخَتْيِه ِفي الَواِجَباِت الَمْنِزلِيَِّة.

صفحة 55: ه

َها. ُد إَِلى ُأمِّ ْفَلُة َتَتَودَّ 1. الطِّ

ُذ الَعَمَل َمَع بِْنَتْيَها. 2. اأُلمُّ ُتَنفِّ

3. َيْحِرُص الَوالَِداِن َعَلى َسَعاَدِة اأُلْسَرِة.

4. ُتْصِغي اأُلمُّ إَِلى َأْخَباِر َوَلَدْيَها.

5.  ُيَساِعُد اأَلُخ ُأْخَتْيِه ِفي الَواِجَباِت الَمْنِزلِيَِّة.

صفحة 65: أ & ب

ا لِوالَِدْيِه. َصاَر الَوَلُد َبارًّ  .1

ْبَنائِِك. ًة أِلَ ا َحُنوًنا َوِمَثالِيَّ ِصْرِت ُأمًّ  .2

ًنا. ُه َليِّ ُم ُأمَّ الُِح  ُيَكلِّ الَوَلُد الصَّ  .3

َأْكَرُم النَّاِس َمْن  ُيْحِسُن ُمَعاَمَلَة الَوالَِديِِن.  .4

ُه َيْرَضى بِِه. َيْتَعُب الَوالُِد ِفي َتْربَِيِة اأَلْواَلِد َوَلِكنَّ  .5

صفحة 65: ج 

ا لَِوالَِدْيِه. َصاَر الَوَلُد َبارًّ  .1

ْبَنائِِك. ا َحُنونًا أِلَ ِصْرِت ُأمًّ  .2

ْبَناِء. ااًل لِْلَ َصاَر ُدَعاُء اأُلمِّ ِسَلًحا َفعَّ  .3

الَِحُة َصْعَبٌة َوَلِكنَّ َأْجَرَها َكبِيٌر. اأَلْعَماُل الصَّ  .4

ُه َيْرَضى بِِه. َيْتَعُب الَوالُِد ِفي َتْربَِيِة اأَلْواَلِد َوَلِكنَّ  .5

صفحة 65: د

الَِحِة. َأَتَعاَوُن ِفي اأَلْعَماِل الصَّ  .1

ُث َعْن بِرِّ الَوالَِدْيِن. َأَتَحدَّ  .2

ْفِس ِفي الَخْيَراِت. َأْعَتِمُد َعَلى النَّ  .3
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َنَتَعاَمُل ِفيَما َبْيَن َأْفَراِد اأُلْسَرِة.  .4

ُم َعْن َواِجَباِت اأَلْبَناِء. َنَتَكلَّ  .5

صفحة 65: ه

ي َثَلَثٌة َوَخْمُسوَن َصْحًنا.  َأَماَم ُأمِّ  .1

َتبِيُع الَبائَِعُة َأْرَبَعًة َوِستِّيَن َقَلًما.  .2

ٌة َوَسْبُعوَن ِكَتاًبا. َعَلى ُرُفوِف الَمْكَتَبِة ِستَّ  .3

الُِب تِْسًعا َوَثَمانِيَن آَيًة ِمْن الُقْرآِن. َحِفَظ الطَّ  .4

َع اأَلُب َثَمانَِيًة َوتِْسِعيَن ِريْڠِڬيًتا َعَلى َأْواَلِدِه. َوزَّ  .5

صفحة 75: أ

َة. َوُهَو  إِنَّ بِرَّ الَوالَِدْيِن َلُه َفْضٌل َعِظيٌم. َوُهَو ِمْفَتاُح الَخْيِر َوَسَبُب ُدُخولَِنا الَجنَّ

َع  َشجَّ َم  َوَسلَّ َعَلْيِه  ُه  اللَّ ى  َصلَّ ُسوَل  الرَّ نَّ  أِلَ ِه  اللَّ َسبِيِل  ِفي  الِجَهاِد  َعَلى  ٌم  ُمَقدَّ

الُمْسِلِميَن َعَلى بِرِّ الَوالَِدْيِن َقْبَل الِجَهاِد.

صفحة 75: ب

َة. َوُهَو  إِنَّ بِرَّ الَوالَِدْيِن َلُه َفْضٌل َعِظيٌم. َوُهَو ِمْفَتاُح الَخْيِر َوَسَبُب ُدُخولَِنا الَجنَّ

َع  َشجَّ َم  َوَسلَّ َعَلْيِه  ُه  اللَّ ى  َصلَّ ُسوَل  الرَّ نَّ  أِلَ ِه  اللَّ َسبِيِل  ِفي  الِجَهاِد  َعَلى  ٌم  ُمَقدَّ

الُمْسِلِميَن َعَلى بِرِّ الَوالَِدْيِن َقْبَل الِجَهاِد.

اُء، َها الُمْسَتِمُعوَن اأَلِعزَّ َأيُّ

إِنَّ بِرَّ الَوالَِدْيِن ُهَو َأْقَصى َدَرَجاِت اإِلْحَساِن إَِلْيِهَما. َوِمْن َأْعَظِم َسَعاَدِة الَوالَِدْيِن 

تِي  َأْن ُيَشاِهُدوا َأْبَناَءُهْم ِفي َأْحَسِن َحاٍل َوَأْعَظِم َمَكاَنٍة. َوالتَّْضِحَياُت الَعِظيَمُة الَّ

َنٍة. ُمَها اآلَباُء اَل ُبدَّ َأْن ُيَقابَِلَها اأَلْبَناُء بُِحُقوٍق َوَمْسُؤولِيَّاٍت ُمَعيَّ ُيَقدِّ

صفحة 75: ج

ُهَما َبْعَد َمْوتِِهَما بَِأْن َيْدُعَو  َولَِهَذا َعَلى ُكلِّ اِْبٍن َأْن ُيْكِرَم َوالَِدْيِه ُطوَل الَحَياِة، وَيبِرَّ

ُه َتَعاَلى:  ْحَمِة َوالَمْغِفَرِة َوَيْقِضَي َدْيَنُهَما َوَيْحَتِرَم َأْصِدَقاَءُهَما. َقاَل اللَّ َلُهَما بِالرَّ

َه َواَل ُتْشِرُكوا بِِه َشْيًئا َوبِالَوالَِدْيِن إِْحَساًنا﴾. َوَقاَل َأْيًضا: ﴿َوُقْل  ﴿َواْعُبُدوا اللَّ

َلُهَما َقْواًل َكِريًما﴾.

صفحة 76: ه

ي،َكْيَف َحاُلَك؟ َلُم َعَلْيُكْم َيا َعمِّ ٌد: السَّ ُمَحمَّ

َأْهًل  ِه.  لِلَّ َوالَحْمُد  َوَعاِفَيٍة  ٍة  ِفي ِصحَّ َأَنا  اِْبنِي،  َيا  َلُم  السَّ َوَعَلْيُكُم  َخالٌِد:  الَعمُّ 

َوَسْهًل َوَمْرَحًبا بُِكَما، َوَكْيَف َحاُلُكَما؟

ُه ُيْعِطيَك الَعاِفَيَة. ِه، َنْحُن َعَلى َما ُيَراِم. اللَّ ٌد: الَحْمُد لِلَّ ُمَحمَّ

الَعمُّ َخالٌِد: َلْو َسَمْحُتَما، َكْيَف َحاُل َأبِيُكَما؟ لَِماَذا َلْم َيْأِت َمَعُكَما؟

َواِم. َعائَِشُة: َما َزاَل َأُبوَنا َمْشُغواًل ِفي اإِلَداَرِة َوَسَيْأتِي إَِلْيَنا َبْعَد الدَّ

ُخوِل! َل بِالدُّ َياَرِة. َتَفضَّ ِه، ُشْكًرا َعَلى َهِذِه الزِّ الَعمُّ َخالٌِد: الَحْمُد لِلَّ

ُه. اَك اللَّ ٌد: َحيَّ ُمَحمَّ

ُه ُيَحيِّيَك. الَعمُّ َخالٌِد: اللَّ

صفحة 76: و 

الَعمُّ َخالٌِد: َسِمْعُت َأنَّ َأَباُكَما َسَيْنَتِقُل إَِلى َمَكاٍن آَخَر لِْلَعَمِل.

ُه  ْجِل َسَعاَدِة اأُلْسَرِة. َواللَّ َيْعَمُل بُِكلِّ ُجُهوِدِه أِلَ َأبِي  ي.  َيا َعمِّ َعائَِشُة: َصِحيٌح 

ي َعَزائَِمُه. َوَنْحُن َدائًِما ُنَساِعُدُه َوُنِطيُعُه ُكلَّ اأَلْوَقاِت. ُيَقوِّ

َأْجٌر  َلُكَما  ُه  اللَّ َشاَء  َوإِْن  َصالَِحْيِن.  َوَلَدْيِن  ِصْرُتَما  ُه،  اللَّ َشاَء  َما  َخالٌِد:  الَعمُّ 

ِه. َعِظيٌم ِعْنَد اللَّ

ُر َدائًِما َأنَّ بِرَّ الَوالَِدْيِن َمْطُلوٌب ِفي اإِلْسَلِم َوَمْحُبوٌب  ِه، نَتََذكَّ ٌد: الَحْمُد لِلَّ ُمَحمَّ

ِه َوَرُسولِِه َوَمْأُجوٌر ِفي ِدينَِنا. ِعْنَد اللَّ

َوُنْزِعَجُهَما  ُهَما  َنُعقَّ َوَأالَّ  َلُهَما  َوااِلْستِْغَفاِر  َعاِء  الدُّ ِمْن  ُنْكثَِر  َأْن  َفَعَلْيَنا  َعائَِشُة: 

ُرُهَما َتْقِديًرا َبالًِغا. ُهَما َوُنَقدِّ َنا َوَنبِرُّ َقْواًل َوِفْعًل. َعَلى ُكلِّ َحاٍل ُنِحبُّ َأَباَنا َوُأمَّ

ا   ِجدًّ َسِعيٌد  َأَنا  َعَلْيُكَما.  ُه  اللَّ َوَفَتَح  ِفيُكَما  ُه  اللَّ َباَرَك  َأْحَسْنُتَما،  َخالٌِد:  الَعمُّ 

بَِمِجيئُِكَما الَيْوَم.

ي َعَلى ُحْسِن ِضَياَفتَِك. ٌد َوَعائَِشُة: ُشْكًرا َجِزيًل َيا َعمِّ ُمَحمَّ

صفحة 89: أ 

ون َيِعُظوَن الِفْتَياَن بِالتَّْقَوى. الُمِسنُّ  .1

ُكوَن بِالَقَوانِيِن. الُِحوَن ُمَتَمسِّ َباُب الصَّ الشَّ  .2

َغاُر َيْحَتِرُموَن الِكَباَر. الصِّ  .3

الُمَراِهُقوَن ُمْسَتْلَزُموَن بَِمَعالِي اأَلْخَلِق.  .4

الَفَتَياُت َيْسُتْرَن الَعْوَراِت.  .5

صفحة 89: ب & د

. ْرِعيِّ يُن ااِلْختَِلَط َغْيَر الشَّ ُم الدِّ ُيَحرِّ  .1

ُنوَب. َماِت َوالذُّ َباُب الُمَحرَّ َيْجَتنُِب الشَّ  .2

اِفَهَة. الُِح اأُلُموَر التَّ ابُّ الصَّ َيْكَرُه الشَّ  .3

َساِن. َتْلَتِزُم الَفَتاُة بَِعَدِم َكْشِف الَعْوَرِة َوِحْفِظ اللِّ  .4

َباُب النَّاَس ُمَعاَملًة َحَسَنًة. ُيَعاِمُل الشَّ  .5

صفحة 89: ج

َباُب، اَل َتْرَتِكُبوا الَمَعاِصي! َها الشَّ َيا َأيُّ  .1
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الُِح َيْحِرُص َعَلى الِعْرِض َوالنَّْسِل. الِجيُل الصَّ  .2

الُمَراِهُقوَن ُمْسَتلَزُموَن بِاأَلْخَلِق الَحَسَنِة.  .3

ُبوَن َمَع الِكَباِر بَِمَعالِي اأَلْخَلِق. َتَعاَمَل الِفْتَياُن الُمَؤدَّ  .4

َساِن. َباُب بِِحْفِظ اللِّ اِْلَتَزَم الشَّ  .5

صفحة 89: ه 

ُنوَب. َماِت َوالذُّ َباُب الُمَحرَّ 1. َيْجَتنُِب الشَّ

2. الُمَراِهُقوَن ُمْسَتْلَزُموَن بَِمَعالِي اأَلْخَلِق.

ُبوَن َمَع الِكَباِر بَِمَعالِي اأَلْخَلِق. 3. َتَعاَمَل الِفْتَياُن الُمَؤدَّ

. ْرِعيِّ َباُت ااِلْختَِلَط َغْيَر الشَّ 4. اِْجَتَنَبْت الَفَتَياُت الُمَهذَّ

َساِن. ُفوَن بِِحْفِظ اللِّ َباُب الُمَثقَّ 5. اِْلَتَزَم الشَّ

صفحة 89: و

ِة. ِريَعِة اإِلْسَلِميَّ 1. الُمَحاَفَظُة َعَلى الِعْرِض َمْقَصٌد ِمْن َمَقاِصِد الشَّ

اِفَهَة. الُِح اأُلُموَر التَّ ابُّ الصَّ 2. َيْكَرُه الشَّ

ُم َيْحِرُص َعَلى َتْنِفيِذ الَقَوانِيِن. 3. الِجيُل الُمَتَقدِّ

4. الُمَراِهُقوَن ُمْسَتْلَزُموَن بَِمَعالِي اأَلْخَلِق.

َغاُر َيْحَتِرُموَن الِكَباَر. 5. الصِّ

صفحة 89: ز

1. الُمَراِهُقوَن ُمْسَتْلَزُموَن بَِمَعالِي اأَلْخَلِق.

. ْرِعيِّ يُن ااِلْختَِلَط َغْيَر الشَّ ُم الدِّ 2. ُيَحرِّ

ُم َيْحِرُص َعَلى َتْنِفيِذ الَقَوانِيِن. 3. الِجيُل الُمَتَقدِّ

ُنوَب. َماِت َوالذُّ َباُب الُمَحرَّ 4. َيْجَتنُِب الشَّ

اِفَهَة. الُِح اأُلُموَر التَّ ابُّ الصَّ َيْكَرُه الشَّ  .5

6. الَفَتَياُت َيْسُتْرَن الَعْوَراِت.

صفحة 97: أ 

َيْسَتبُِق ُمَراِهُقو الَوَطِن ِفي اِْكتَِساِب الِعْلِم َوالَمْعِرَفِة.   .1

ِة اآلَداِب الَحَسَنِة. يَّ َباَب بَِأَهمِّ و الَقْرَيِة الشَّ َيِعُظ ُمِسنُّ  .2

ْرِعيِّ ُيَخالُِف َعاَداِت الُمْجَتَمِع. ااِلْختَِلُط َغْيُر الشَّ  .3

يُن َعَلى َعْوَراِت الَمْرَأِة.  َيْحِرُص الدِّ  .4

ِة الَبَصَر ِحَماَيًة لَِشَرِف النَّْفِس. َتُغضُّ َفَتَياُت اأُلمَّ  .5

صفحة 97: ب 

َساِن. َباُب ُيَواِظُبوَن َعَلى ِحْفِظ اللِّ الشَّ  .1

الَفَتَياُت َيْلَتِزْمَن بَِعَدِم َكْشِف الَعْوَرِة.   .2

ُبوَن بَِمَعالِي اأَلْخَلِق. الِفْتَياُن َيَتَأدَّ  .3

الِكَباُر َيْعُفوَن َعْن َخَطاَيا ِصَغاِرِهْم.  .4

ِه َلْيًل.   ابُّ َيْشَتِكي إَِلى اللَّ الشَّ  .5

صفحة 97: ج 

َوَقْفُت َحْيُث َوَقَف َخالٌِد.  .1

َفِر. َسَأُزوُرَك َحْيُث َتْرِجُع ِمْن السَّ  .2

ُم. َلَبُة َحْيُث َيْأُمُرُهْم الُمَعلِّ َيْذَهُب الطَّ  .3

َيْسَتبُِق ُمَراِهُقو الَوَطِن َحْيُث َيْكَتِسُبوَن الِعْلَم َوالَمْعِرَفَة.  .4

ِة الَبَصَر َحْيُث ُتَتاُح الُفْرَصُة. َتُغضُّ َفَتَياُت اأُلمَّ  .5

صفحة 97: د 

ْرِعيِّ ُيَخالُِف َعاَداِت الُمْجَتَمِع. ااِلْختَِلُط َغْيُر الشَّ  .1

يُن َعَلى َعْوَراِت الَمْرَأِة ِحْرًصا. َيْحِرُص الدِّ  .2

ِة الَبَصَر ِحَماَيًة لَِشَرِف النَّْفِس. َتُغضُّ َفَتَياُت اأُلمَّ  .3

الِكَباُر َيْعُفوَن َعْن َخَطاَيا ِصَغاِرِهْم.  .4

َعَلْيُكْم َأالَّ َتْسَخُروا ِمْن النَّاِس بِالَكِلَماِت الَفاِحَشِة.   .5

صفحة 97: ه 

َيْسَتبُِق ُمَراِهُقو الَوَطِن ِفي اِْكتَِساِب الِعْلِم َوالَمْعِرَفِة.  .1

ِة اآلَداِب الَحَسَنِة. يَّ َباَب بَِأَهمِّ و الَقْرَيِة الشَّ َيِعُظ ُمِسنُّ  .2

ُنوِب. َيْنَدُم ُمْرَتِكُبو اأَلْخَطاِء َعَلى الذُّ  .3

َساِن. َباُب ُيَواِظُبوَن َعَلى ِحْفِظ اللِّ الشَّ  .4

الَفَتَياُت َيْلَتِزْمَن بَِعَدِم َكْشِف الَعْوَرِة.   .5

ُبوَن بَِمَعالِي اأَلْخَلِق. الِفْتَياُن َيَتَأدَّ  .6

صفحة 107: أ 

َيِعُظ اأَلَبَواِن َأْبَناَءُهَما بَِكْظِم الَغْيِظ ِفي الُمَعاَشَرِة.  .1

اِفَهِة.  َتْحِرُص الَفَتَياُت َعَلى َضْبِط َمَشاِعِرِهنَّ ِمْن اأُلُموِر التَّ  .2

َظَهَرْت َمَحاِسُن الَمْرِء الَِّذي َسَتَر َعْوَرَتُه اِْستِْحَياًء.  .3

ِن َعَلى َسَلَمِة الَقْلِب. ْدِر َيُدالَّ َبَشاَشُة الَوْجِه َوَسَعُة الصَّ  .4
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ِميُكْم! َها الِفْتَيُة، اَل َتْغَتاُبوا ُمَعلِّ َيا َأيُّ  .5

صفحة 107: ب 

ِحَماَيُة الِعْرِض َأْمٌر َضُروِريٌّ ِفي َحَياِة النَّاِس.  .1

اَل َواِسَعْي َصْدٍر َخاِسَراِن ِفي الُمَعاَمَلِة.   .2

َيِعُظ اأَلَبَواِن َأْبَناَءُهَما بَِكْظِم الَغْيِظ ِفي الُمَعاَشَرِة.  .3

َهاِر. ْيِل َوالنَّ الَحَلُل َوالَحَراُم َواِضَحاِن َكَمَثِل اللَّ  .4

اَل ُمْذنَِب َمْحُبوٌب َلَدى الُمْجَتَمِع.  .5

صفحة 107: ج 

1. اَل ُمْذنَِب َمْحُبوٌب ِعْنَد الُمْجَتَمِع.

2. اَل ُمْلَتِزَمْي اآلَداِب َيْخِسَراِن ِفي الَحَياِة.

3. اَل ُمَخالَِف اأَلْحَكاِم َناِجٌح.

4. اَل َأَبَوْيِن َراِضَياِن َعْن الَفَواِحِش.

اِفَهِة. 5. اَل َصالَِح ُمْنَتفٌع ِمْن اأُلُموِر التَّ

صفحة 107: د 

ِع َوَكْثَرِة الُمَزاِح! 1. َيا َشابَّاِن، اِْجَتنَِبا َعْن التََّسكُّ

2. َيا َشَباُب، اِْجَتنُِبوا َعْن الِغيَبِة!

بِي بَِوالَِدْيِك! 3. َيا َفَتاُة، َتَأدَّ

َبا بَِمْن َأْكَبُر ِمْنُكَما ِسنًّا! 4. َيا َفَتاَتاِن، َتَأدَّ

ِميُكنَّ الَخْيَر! ْبَن بُِمَعلِّ 5. َيا َفَتَياُت، َتَأدَّ

6. َيا َأِخي، َتَعاَمْل َمَع النَّاِس بَِحَذٍر!

صفحة 117: أ 

ُصُفوُف  َواأَلَفاِضُل  الَمْدَرَسِة،  ُمِديُر  الُمْحَتَرُم  الِجْلَسِة.  لَِرئِيِس  ُشْكًرا 

َأِقُف  ُه.  اللَّ َحِفَظُكْم  اُء  اأَلِحبَّ الَِباُت  َوالطَّ ُب  لَّ َوالطُّ اِء  اأَلِعزَّ اأَلَساتَِذِة 

اأَلْخَلِق. َمَعالِي  َعْن  َكِلَمًة  ْلِقَي  أِلُ الُمَباَرِك  الَيوِم  َهَذا  ِفي  َأَماَمُكْم 

اُء، َها اأَلْبَناُء اأَلِحبَّ َأيُّ
َعَلْيَها  الُمْسِلِميَن  َوَحثَّ  َبالًِغا  اِْهتَِماًما  الَمْحُموَدِة  بِاأَلْخَلِق  اإِلْسَلُم  اِْهَتمَّ 

﴿َوإِنََّك  َتَعاَلى:  ُه  اللَّ َقاَل  َكَما  َم  َوَسلَّ َعَلْيِه  ُه  اللَّ ى  ِه َصلَّ اللَّ بَِرُسوِل  اِْقتَِداًء 

َحِديثِِه  ِفي  َم  َوَسلَّ َعَلْيِه  ُه  اللَّ ى  ُسوُل َصلَّ الرَّ َوَقاَل  َعِظيٍم﴾،  ُخُلٍق  َلَعَلى 

اأَلْخَلِق. َمَكاِرَم  َم  َتمِّ أِلُ ُبِعْثُت  إِنََّما  ِريِف:  الشَّ

صفحة 117: ب 

نَّ َمَعالِي اأَلْخَلِق ُتْعَتَبُر َضَماًنا َعِظيًما  إِنَّ َأَساَس َحَياِة اإِلْنَساِن َأْخَلُقُه َوآَداُبُه، أِلَ

ِة  اأُلمَّ َحَضاَرِة  َعَلى  َدلِيٌل  َأْيًضا  َوِهَي  الَحَياِة.  ِفي  ِة  َوالَمَودَّ َلِم  السَّ اِلْستِْمَراِر 

ِة َأْو َفَشِلَها. َوَهَذا ُيَواِفُق َقْوَل َأْحَمَد َشْوِقي: َها ِمْعَياُر َنَجاِح اأُلمَّ َوَثَقاَفتَِها. َكَما َأنَّ

َوإِنََّما اأُلَمُم اأَلْخَلُق َما َبِقَيْت   

َفإِْن ُهُم َذَهَبْت َأْخَلُقُهْم َذَهُبوا    

َماُر َوالَهَلُك َعَلى اإِلْنَساِن َوالُمْجَتَمِع َبْل َعَلى  بُِدوِن َمَعالِي اأَلْخَلِق َيَقُع الدَّ

َجِميِع الَمْخُلوَقاِت. 

اُء، َلَبُة اأَلِعزَّ َها الطَّ َأيُّ

ْفِس  النَّ َصْوُن  َوُهَو  َساِن،  اللِّ ِحْفُظ  ِهَي  اأَلْخَلِق  َمَعالِي  ُمَواَصَفاِت  َأْعَظِم  َوِمْن 

َفاِت  ْخِرَيِة وَغْيِرَها. َوُكلُّ َهِذِه الصِّ ِميَمِة َوالسُّ ِمْن الَكَلِم الَفاِحِش ِمْثُل الِغيَبِة َوالنَّ

ِمْن  اإِلْنَساِن  َبَلُء  الَحِكيُم:  َقاَل  ِة.  ااِلْجتَِماِعيَّ الَحَياِة  َفَساِد  إَِلى  ي  ُتَؤدِّ ِديَئِة  الرَّ

َتُه َعَلى ِحْفِظِه َوَصْونِِه ِحيَن الَكَلِم.  َساِن. لَِهَذا َحثَّ اإِلْسَلُم ُأمَّ اللِّ

صفحة 118: ه & و

: َمَساَء الَخيِر َيا اِْبَن َأِخي! َما َأْخَباُرَك؟ الَعمُّ
ي؟ ِه، َأَنا بَِخْيٍر،  وَكيَف َحاُلَك، َيا َعمِّ ي! الَحْمُد لِلَّ وِر َيا َعمِّ ِحْلِمي: َمَساَء النُّ
ِه، ُكلُّ َشْيٍء َعَلى َما ُيَراُم. اِْفَتَقْدَناَك َكثِيًرا، َوَأْنَت َلْسَت بَِبِعيٍد  : الَحْمُد لِلَّ الَعمُّ

ا. َعنَّ

ي. َما ُزْرُتَك ُمْنُذ َزَمٍن  ا َيا َعمِّ ٌف ِجدًّ ِحْلِمي: َوَأَنا َأْكَثُر ِمْنَك اِْشتَِياًقا. َأَنا ُمَتَأسِّ
ِزيَن بِالَجاِمَعِة. َباِب الُمَتَميِّ َطِويٍل. ُكْنُت َمْشُغواًل بَِبْرَناَمِج الشَّ

: َأْخبِْرنِي َعْن الَبْرَناَمِج الَِّذي َذَكْرَتُه َقْبَل َقِليٍل. َماَذا َتْسَتِفيُد ِمْنُه، َيا اْبَن  الَعمُّ
َأِخي؟

ِحْلِمي: الَبْرَناَمُج ُمْمَتاٌز َفَل ُمَشاِرَك َناِدٌم َعَلْيِه، َبْل َفَوائُِد الَبْرَناَمِج َكثِيَرٌة، 
َزٍة ِمْثُل َمَعالِي اأَلْخَلِق  َباُب َذِوي ُمَواَصَفاٍت ُمَتَميِّ َها َأْن َيُكوَن الشَّ َوَأَهمُّ

ْمَعِة َوَغْيِرَها. ْدِر َوالَهْيَبِة َوالسُّ َواآلَداِب الَحَسَنِة َوَسَعِة الصَّ

صفحة 131: أ 

ُة َمْشُهوَرٌة َلَدى الَجِميِع. 1. التَِّجاِرُة اإِللِْكُتُرونِيَّ

ُقوَد. ُر النُّ ُل اأُلُموَر َوُيَوفِّ ُق ِفي اإِلْنَتْرنِت ُيَسهِّ 2. التََّسوُّ

ا. 3. ِسْعُر الَبَضائِعِ ِفي اإِلْنَتْرنِت ُمَناِسٌب َوَرِخيٌص ِجدًّ

اُر ُيْعِلُنوَن ُمْنَتَجاتِِهْم ِفي الَمَواقِع التَِّجاِريَِّة. جَّ 4. التُّ

. َيْوٍمِ َكثِْيَرٌة  ُكلَّ  َوَتْخِفيَضاٌت  َرائٌع  َتْرِويٌج  5. ُهَناَك 
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صفحة 131: ب

. اَرَة ِفي الَمْوقِع التَِّجاِريِّ اِجُر َيبِيُع الَعصَّ 1. التَّ

اُط الِمَقصَّ ِفي اإِلْنَتْرنِت. 2. َيْشَتِري الَخيَّ

ا. اَلِة َرِخيٌص ِجدًّ 3. ِسْعُر الَغسَّ

4. تَِجاَرُة الِمْدَفِع ِفي اإِلْنَتْرنِت َمْمُنوَعٌة.

5. َرَأْيُت َرائَِدَتْي الَعَمِل ِفي الِمْصَعِد.

صفحة 131: ج

ِة. ُبوُن ِفي الَمَواقِع التَِّجاِريَّ ُق الزَّ 1. َيَتَسوَّ

اَلَة الَجِديَدَة ِفي اإِلْنَتْرنِت. 2. اِْشَتَرْت اأُلمُّ الَغسَّ

، اِتَِّصْل بِالَبْنِك اآلَن! 3. َيا َأْحَمُدْ

ْفَع ِعْنَد الَقْبِض. 4. اِْخَتاَر الُمْسَتْهِلُك الدَّ

. ُل الَمْرَأُة ِفي اإِلْعَلِم ااِلْجتَِماِعيِّ 5. َتَتَجوَّ

صفحة 131: د

ُبوُن ِفي اإِلْنَتْرنِت. ُق الزَّ 1. َيَتَسوَّ

ِرَكِة التَِّجاِريَِّة. اُد اأَلْعَماِل َمَع الشَّ 2. َيَتَعاَمُل ُروَّ

3. َيتَِّصُل الُمْسَتْهِلُك بِِخْدَمِة الُعَمَلِء.

ِريِع. ْرَد ِمْن َشِرَكِة الَبِريِد السَّ َمُة الطَّ َمْت الُمَعلِّ 4. َتَسلَّ

اُط الِمَقصَّ ِفي اإِلْنَتْرنِت. 5. َيْشَتِري الَخيَّ

صفحة 131: ه 

ِة. ُبوُن ِفي الَمَواقِع التَِّجاِريَّ ُق الزَّ 1. َيَتَسوَّ

. اِجَرُة َمَع َرُجِل الَعَمِل ِفي اإِلْعَلِم ااِلْجتَِماِعيِّ 2. َتَتَعاَوُن التَّ

ِريِع. ْرَد ِمْن َشِرَكِة الَبِريِد السَّ َم الُمْسَتْهِلُك الطَّ 3. َتَسلَّ

ْرَد بِالِميَزاِن. ُف الطَّ 4.  َيِزُن الُمَوظَّ

ِخيَصَة. 5. َتْطُلُب ُأْختِي الَحِقيَبَة الرَّ

. ُقوَد َعْن َطِريِق التَّْحِويِل الَبْنِكيِّ اِجُر النُّ 6. ُيْرِجُع التَّ

صفحة 131: و 

ِخيَص ِفي اإِلْنَتْرنِت. ُبوُن الِمَقصَّ الرَّ 1. َيْشَتِري الزَّ

ِريِع. ِرَكِة الَبِريِد السَّ ائَِعَة لِلشَّ ْعِليَقاِت الرَّ 2. ُيْعِطي الُمْسَتْهِلُك التَّ

َلَة.  اَرَة الُمَعطَّ َمُة الَعصَّ َمْت الُمَعلِّ 3. َتَسلَّ

ُروِد.  َة إِْرَساِل الطُّ ُل َساِعي الَبِريِد َعَمِليَّ 4. ُيَسهِّ

صفحة 139: أ

. اُد اأَلْعَماِل ُمْنَتَجاتِِهْم ِفي اإِلْعَلِم ااِلْجتَِماِعيِّ 1. ُيْعِلُن ُروَّ

2. َيبِيُع ِرَجاُل اأَلْعَماِل ُمْنَتَجاتِِهْم بِالُجْهِد َواإِلْتَقاِن.

3. َأْرَسَل ُسَعاُة الَبِريِد آاَلَف َطْرٍد ُكلَّ َيْوٍم.

. ِق ِفي الَمَحلِّ التَِّجاِريِّ ُمو الَمْدَرَسِة َعْن التََّسوُّ َف ُمَعلِّ 4. َتَوقَّ

ْرِد بِخْدَمِة الُعَمَلِء. ُمو الطَّ 5. اِتََّصَل ُمَتَسلِّ

اَلِة َبَضائَِعُهْم ِفي اإِلْنَتْرنِت. اُر الَغسَّ 6. َأْعَلَن ُتجَّ

صفحة 139: ب 

اِجُر َلَدْيِه ُمْنَتَجاٌت َكثِيَرٌة. 1. التَّ

اُد اأَلْعَمِل بِالُجْهِد َحْيُث َيَشاُء. 2. َيْعَمُل ُروَّ

. ُل ِفي الَمْوقِع التَِّجاِريِّ ُبوُن الِمْثَقَب ِحيَنَما َيَتَجوَّ 3. َيْشَتِري الزَّ

ْلَعِة إَِلى الُمْرِسِل ِحيَن ُوُصولَِها. ُجُل َثَمَن السِّ 4. َيْدَفُع الرَّ

ِم َحْيُث َيْسُكُن.  ْرَد إَِلى الُمَتَسلِّ 5. ُيْرِسُل َساِعي الَبِريِد الطَّ

صفحة 139: ج - ه

ِه. ِة إَِلى اللَّ 1. َتاَب َساِرُق الُهِويَّ

َلَبِة. اُر بِتِْسِعِماَئِة َقَلٍم إَِلى الطَّ جَّ َع التُّ 2. َتَبرَّ

َلِع. 3. َيَتَظاَهُر الُمْحَتاُل بِإِْرَساِل السِّ

َلِع. ُبوُن بَِجْوَدِة السِّ 4. َيْهَتمُّ الزَّ

ُف َعَلى َمَدى ُجْهِدِهْم َواْجتَِهاِدِهْم. اِد اأَلْعَمِل يَتَوقَّ 5. َنَجاُح ُروَّ

اِجُر ِمْن َتْحِويِل اأَلْمَواِل ِمْن الَبْنِك.   ُد التَّ 6. َيَتَأكَّ

صفحة 149: أ

ُقوَد َوالَوْقَت. ُر النُّ ِة ُيَوفِّ ُق ِفي الَمَواقِع التَِّجاِريَّ 1. التََّسوُّ

اَراِت ِفي الَمْوقِع. ِر الَعصَّ ُد ِمْن َتَوفُّ 2. اأُلْخُت َتَتَأكَّ

َبائِِن لِِشَرائَِها. 3. الُمْنَتَجاُت الُمْخَتِلَفُة َتُكوُن ِفي ُمَتَناَوِل َيِد الزَّ

ِة ُكلَّ َيْوٍم. ُلوَن ِفي الَمَواقِع التَِّجاِريَّ 4. آاَلٌف ِمْن النَّاِس َيَتَجوَّ

ُة َمْعُروَفٌة َلَدى الَجِميِع ِفي َهَذا الَعْصِر. 5. التَِّجاَرُة اإِللِْكُتُرونِيَّ

صفحة 149: ب

ُق ِفي اإِلْنَتْرنِت َمْشُهوٌر َوَمْعُروٌف َلَدى الَجِميِع. 1. التََّسوُّ

2. َعَلْيَنا َأْن َنْحَذَر ِمْن ِدَعاَيٍة َكاِذَبٍة ِفي اإِلْنَتْرنِت.

. اُد اأَلْعَماِل الُمْنَتَجاِت ِفي اإِلْعَلِم ااِلْجتَِماِعيِّ 3. ُيْعِلُن ُروَّ
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ِة َواإِلْعَلِم ااِلْجتَِماِعيِّ ِفي اإِلْنَتْرنِت، َيْسَتِطيُع الُمْسَتْهِلُكوَن َأْن  الَمَواقِع التَِّجاِريِّ
ًة َوَيْطُلُبوَها ِمْن َمْجُموَعاٍت َواِسَعٍة. ًة َوَخاِرِجيَّ يَّ َيْخَتاُروا ُمْنَتَجاٍت َوَبَضائَع َمَحلِّ

صفحة 159: ب

ِقيَن َأْن َيُكوُنوا  . َفَعَلى الُمَتَسوِّ ُق ِفي اإِلْنَتْرنِت َكَما َعَرْفَنا َلُه َمَنافُع َوَمَضارٌّ التََّسوُّ

وَسِرَقِة  الُمْحَتالِيَن  ِخَداِع  ِمْن  لِْلِحَماَيِة  َوَذلَِك  َوْقٍت.  ُكلِّ  ِفي  َدائًِما  َحِذِريَن 

ْقِل َوَغْيِرَها. َوَما َيِلي َبْعُض  ُفْقَداِن الَبَضائِع ِحيَن النَّ َأْو  ِة  ْخِصيَّ الَمْعُلوَماِت الشَّ

ِقيَن ِفي اإِلْنَتْرنِت.  اإِلْرَشاَداِت لِْلُمَتَسوِّ

ِة ُد ِمْن َأْمِن الَمَواقِع التَِّجاِريَّ َأكَّ اًل: التَّ َأوَّ

َواِم َثانًِيا:َفْحُص َتْحِويَلِت ِحَساِب الَبْنِك َعَلى الدَّ

ُجوِم َبائِِن َوَعَدِد النُّ َثالًِثا: ااِلْعتَِباُر بُِمَلَحَظاِت ِرَضاِء الزَّ

َراِء َكْي  بَِع َهِذِه اإِلْرَشاَداِت َقْبَل إِْجَراَءاِت الَبْيِع َوالشِّ َفِلَذلَِك ِمْن الَجْدَوى َأْن َنتَّ

اَل َنُكوَن َضَحاَيا الُمْحَتالِيَن والُمَخاِدِعيَن.

صفحة 160: ه-ز 

ِخْدَمُة الُعَمَلِء: َمَساَء الَخْيِر. اِْسِمي مروان داود. َأيُّ ِخْدَمٍة؟
ْمُتُه  ُد. اِْشَتَرْيُت الِمْثَقَب ِمْنُكْم َوَتَسلَّ وِر. َأَنا َأْحَمَ ُبوُن أحمد: َمَساَء النُّ الزَّ

ُل. ًل َواَل ُيَشغَّ الَيْوَم. اِْخَتَبْرُت الِجَهاَز َفَوَجْدُتُه ُمَعطَّ
ْلَتُه بَِطِريَقٍة َصِحيَحٍة َكَما ِفي  ٌد؟ َهْل َشغَّ ِخْدَمُة الُعَمَلِء: َهْل َأْنَت ُمَتَأكِّ

لِيِل؟ الدَّ
ٌل َواَل َيْعَمُل َكَما َيْنَبِغي.  ٌد َأنَّ الِمْثَقَب ُمَعطَّ ُبوُن أحمد: َنَعْم. ِإنَّنِي ُمَتَأكِّ الزَّ

اٍت َعِديَدًة. اِْخَتَبْرُتُه َمرَّ
ِخْدَمُة الُعَمَلِء: إَِذْن، اِْسَمْح لِي َأْن َأْفَحَصُه ِفي نَِظاِم الَحاُسوِب. َما ُهَو َرْقُم 

َلِب؟ الطَّ
ُبوُن أحمد: 2817245423 الزَّ

ْمَت الِجَهاَز  ِخْدَمُة الُعَمَلِء: َلْحَظًة ِمْن َفْضِلَك ... اِْشَتَرْيَت الِمْثَقَب َوَتَسلَّ
الَيْوَم.

ٌل. ُه ُمَعطَّ ُبوُن أحمد: َنَعْم، َوَلِكنَّ الزَّ
َل. إَِذْن،  ْمَت الِمْثَقَب الُمَعطَّ ا أِلَ نََّك َتَسلَّ ٌف ِجدًّ ِخْدَمُة الُعَمَلِء: َأَنا ُمَتَأسِّ

ُقوِد. ُيْمِكُنَك اآلَن َأْن ُتْرِجَعُه إَِلْيَنا َكْي َنْسَتْبِدَلُه بَِجِديٍد َأْو َتْطُلَب اِْستِْرَجاَع النُّ
ُقوَد. َوَسْوَف َأْمَلُ اِْستَِماَرَة اإِلْرَجاِع،  ُبوُن أحمد: ُأِريُد اِْستِْرَجاَع النُّ الزَّ

ِريِع َهَذا الَمَساَء. َوُأْرِسُل الِجَهاَز إَِلْيَك َعْن َطِريِق َشِرَكِة الَبِريِد السَّ
ِخْدَمُة الُعَمَلِء: َحَسًنا. َهْل ِمْن ُمَساَعَدةٍ ُأْخَرى؟

ُبوُن أحمد: اَل، ُشْكًرا َجِزيًل. الزَّ
َلَمِة. ِخْدَمُة الُعَمَلِء: َعْفًوا، َمَع السَّ

. ْفِع اإِللِْكُتُرونِيِّ 4. َتْدَفُع اأُلْخُت الَمْبَلَغ بِالدَّ

َلَع بِاإِلْتَقاِن. اِجُر السِّ ُف التَّ 5. ُيَغلِّ

صفحة 149: ج

الُِب َأْحَمُد َيْطُلُب َحِقيَبًة َجِديَدًة. 1. الطَّ

ُل َأ ُبو َأْحَمَد ِفي اإِلْنَتْرنِت َيْبَحُث َعْن الَحِقيَبِة. 2. َيَتَجوَّ

3. ِسْعُر الَحِقيَبِة ِفي الَمْوقِع التَِّجاِريِّ َرِخيٌص وُمَناِسٌب.

. ْفِع اإِللِْكُتُرونِيِّ 4. َيْدَفُع َأ ُبو َأْحَمَد الَحِقيَبَة َعْن َطِريِق الدَّ

اِجُر الَحِقيَبَة بِالِغَلِف. ُف التَّ 5. ُيَغلِّ

6. ُيْرِسُل َساِعي الَبِريِد الَحِقيَبَة إَِلى َأْحَمَد.

َم َأْحَمُد الَحِقيَبَة َبْعَد َيْوَمْيِن. 7. َتَسلَّ

صفحة 149: د 

اِجُر ُموَسى َيبِيُع الَمَلبَِس ِفي اإِلْنَتْرنِت. 1. التَّ

2. َطَلَب الُمَحاِضُر ِحْلِمي الَحاُسوَب الَمْحُموَل ِفي الَمْوقِع    
.       التَِّجاِريِّ

ُروَد. 3. ُيْرِسُل َساِعي الَبِريِد ُعْثَماُن الطُّ

ُلوَن ِفي اإِلْنَتْرنِت. ُب َيَتَجوَّ لَّ 4. َهُؤاَلِء الطُّ

ُسوَم. ِة اأُلْسَتاُذ َشْوِقي الرُّ يَّ 5. َيْدَفُع َعِميُد الُكلِّ

صفحة 149: ه

ُل َسْبُعماَِئٍة َوَثَلَثُة ُمْسَتْهِلِكيَن ِفي الَمْوقِع التَِّجاِريِّ الَيْوَم. 1. ُيَسجِّ

َنَة. ِة التَِّجاَرِة َهِذِه السَّ يَّ ٍب بُِكلِّ ِماَئٍة َوَأْرَبَعُة ُطلَّ 2. َيْلَتِحُق ِستُّ

3. َيبِيُع َرائُِد اأَلْعَماِل َثَماَنِماَئٍة َوَخْمَسَة َأْقِمَصٍة ِفي اأُلْسُبوِع.

4. َحَصَلْت َشِرَكُة التَِّجاَرِة َعَلى َسْبِعِماَئٍة َوِستِّ ُمَلَحَظاٍت لُِمْنَتَجاتَِها.

ِفيَن ِفي الَمْوقِع التَِّجاِريِّ َخْمُسِماَئٍة َوَسْبَعُة َأْشَخاٍص. 5. َعَدُد الُمَوظَّ

ِريِع تِْسَعِماَئٍة َوتِْسَعَة ُطُروٍد ِفي الَيْوِم. 6. ُتْرِسُل َشِرَكُة الَبِريِد السَّ

صفحة 159: أ

بِالَوَسائِِل  اإِلْنَتْرنِت  ِفي  َتْحُدُث  َوِشَراٍء  َبْيٍع  ُة  َعَمِليَّ ِهَي  ُة  اإِللِْكُتُرونِيَّ التَِّجاَرُة 
ِعيِد  الصَّ َعَلى  ا  ِجدًّ َمْشُهوَرًة  ُة  اإِللِْكُتُرونِيَّ التَِّجاَرُة  َصاَرْت  َلَقْد  ِة.  اإِللِْكُتُرونِيَّ
ِفي  ُقوَن  َيَتَسوَّ ِذيَن  الَّ الُمْسَتْهِلِكيَن  َعَدُد  َوَكاَن  اأَلِخيَرِة.  َنَواِت  السَّ ِفي  الَعاَلِميِّ 
إَِلى  َيْخُرُجوَن  الُمْسَتْهِلُكوَن  َهُؤاَلِء  َيَكاُد  َواَل  َيْوٍم.  َبْعَد  َيْوًما  َيْزَداُد  اإِلْنَتْرنِت 
تِي اَل ُيْمِكُن إِْرَساُلَها بِالَبِريِد. َوبُِظُهوِر  َكاِكيِن لِِشَراِء الَبَضائِع إاِلَّ الَّ اأَلْسَواِق َوالدَّ
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صفحة 173: أ

َحاَيا. ُعوَن الضَّ َيْرَحُم الُمَتَطوِّ  .1

َباُب الَعَجائَِز َواأَلْطَفاَل. ُيَساِعُد الشَّ  .2

َجاُل الَمَلبَِس َعَلى الَمْنُكوبِيَن. ُع الرِّ ُيَوزِّ  .3

َضاُت َيْفَحُصوَن الَمْرَضى. اُء َوالُمَمرِّ اأَلِطبَّ  .4

َجاِل َوالنَِّساِء َواأَلْطَفاِل. َحاَيا ِمْن الرِّ ُن الضَّ َيَتَكوَّ  .5

ُعوَن الَمْأُكواَلِت َوالَمْشُروَباِت لِْلُمْحَتاِجيَن. ُز الُمَتَطوِّ ُيَجهِّ  .6

صفحة 173:ب

ِه. ْفُل ِحيَن ِغَياِب ُأمِّ 1. َيْبِكي الطِّ

ٍف. اَرُة اإِلْسَعاِف الَجْرَحى ُدوَن َتَوقُّ 2. َتْنُقُل َسيَّ

بِيُب الَمِريَض ِحيَن ُوُصولِِه. 3. ُيَعالُج الطَّ

َحاَيا ُدوَن َمَلٍل. ُعوَن الضَّ 4. ُيَساِعُد الُمَتَطوِّ

ُجُل الِخَياَم ُدوَن ُمَساَعَدٍة. 5. ُيِقيُم الرَّ

6. ُيْشِفُق النَّاُس َعَلى الَجْرَحى ِحيَنَما َيَتَألَُّموَن.

صفحة 173: ج & د

ًما َشِديًدا. ُجُل َتَألُّ ُم الرَّ َيَتَألَّ  .1

ِعيِّ اِْشتَِراًكا. بَّاُت ِفي الَعَمِل التََّطوُّ َباُب َوالشَّ َيْشَتِرُك الشَّ  .2

ِة الَبْحِث َواإِلْنَقاِذ. َباُب ِفي َعَمِليَّ ُع الشَّ َيَتَطوَّ  .3

بِيُب َعْن اِْستِْفَساِر الَمِريِض. َأَجاَب الطَّ  .4

َماِت َغْيِر الُحُكوِميَِّة. َتْأتِي الُمَساَعَدُة َواإِلَغاَثُة ِمْن الُمَنظَّ  .5

َواِء ِفي َوْقتِِه. َعلَى الَمِريِض َتَناُوُل الدَّ  .6

صفحة 173: ه

بِيُب الِمْبَضَع ِفي الِجَراَحِة. َيْسَتْخِدُم الطَّ  .1

ِة الَبْحِث َواإِلْنَقاِذ. َباُب ِفي َعَمِليَّ َع الشَّ َتَطوَّ  .2

َيا َوَلُد، َتَناَوْل َدَواَءَك ِفي الَوْقِت!  .3

َمُة بَِخْمِسيَن َأْلَف َمْلَبٍس. ُع الُمَنظَّ َتَتَبرَّ  .4

ْفُل، اِْسَتْعِمْل ُكوًبا َنِظيًفا! َها الطِّ َيا َأ يُّ  .5

ًما َشِديًدا. ُجُل َتَألُّ ُم الرَّ َيَتَألَّ  .6

صفحة 173: و & ز

َرِحَم النَّاُس الُمَصابِيَن.  .1

َحاَيا. َضاُت الضَّ ُتَعالُج الُمَمرِّ  .2

الَجِريُح َيْصُرُخ لِِرَجاِل اأَلْمِن.  .3

ُعوَن الَمَلبَِس َعَلى الَمْنُكوبِيَن. ُع الُمَتَطوِّ ُيَوزِّ  .4

َباُب الَعَجائَِز َواأَلْطَفاَل.  ُيَساِعُد الشَّ  .5

صفحة 181: أ & ب

َتْرَحُم الُحُكوَمُة َرَعاَياَها الُمَصابِيَن.  .1

َحاَيا. َمُة بَِأْمَوالَِها لِلضَّ ُع الُمَنظَّ َتَتَبرَّ  .2

. ْطَفالِِهنَّ َهاُت الَمْأُكواَلِت أِلَ َتْطَبُخ اأُلمَّ  .3

َتْأُكُل الَمِريَضاُت َأْدِوَيَتُهنَّ لَِتْخِفيِف األََلِم.  .4

َرِة. َعاُت ِخَياَمُهنَّ ِفي الِمْنَطَقِة الُمَتَضرِّ ُتِقيُم الُمَتَطوِّ  .5

َة إِلِْنَقاِذ الَجْرَحى. َيْسَتْخِدُم الَعَساِكُر َأَدَواتِِهْم ااِلتَِّصالِيَّ  .6

صفحة 181: ج & و

َجاُل بِالَمَلبِِس َواأَلْمَواِل. ُع الرِّ 1. َيَتَبرَّ

ْبِر. بِيَبُة الَمِريَض َعَلى الصَّ ُع الطَّ 2. ُتَشجِّ

. بِيُّ بَِيِد اأُلمِّ 3. َأْمَسَك الصَّ

ِديِد. 4. الَمِريُض ُيَعانِي ِمْن اأَل َلِم الشَّ

َعاُت َعَلى آاَلِم الَجْرَحى. 5. َتْعِطُف الُمَتَطوِّ

. ِعيِّ ُجُل َيْشَتِرُك ِفي الَعَمِل التََّطوُّ 6. الرَّ

صفحة 181: د

ِه. ْفُل ِحيَن ِغَياِب ُأمِّ 1. َيْبِكي الطِّ

ٍف. اَرُة اإِلْسَعاِف الَجْرَحى ُدوَن َتَوقُّ 2. َتْنُقُل َسيَّ

بِيُب الَمِريَض ِحيَن ُوُصولِِه. 3. ُيَعالُج الطَّ

َحاَيا ُدوَن َمَلٍل. ُعوَن الضَّ 4. ُيَساِعُد الُمَتَطوِّ

ُجُل الِخَياَم ُدوَن ُمَساَعَدٍة. 5. ُيِقيُم الرَّ

6. ُيْشِفُق النَّاُس َعَلى الَجْرَحى ِحيَنَما َيَتَألَُّموَن.

صفحة 181: ه

َحاَيا. َمُة بَِأْمَوالَِها لِلضَّ ُع الُمَنظَّ 1.  َتَتَبرَّ

ْبِر. بِيَبُة الَمِريَض َعَلى الصَّ ُع الطَّ ُتَشجِّ  .2

َتْأُكُل الَمِريَضاُت َأْدِوَيَتُهنَّ لَِتْخِفيِف اأَلَلِم.  .3

َتُمدُّ الُحُكوَمُة ُمَساَعَداتَِها َعَلى َضَحاَيا الَكاِرَثِة.  .4

218219



220221

َة لِْلُمَصابِيَن. لِيَّ بِيُب إِْسَعاَفاتِِه اأَلوَّ ُم الطَّ ُيَقدِّ  .5

. ِعيِّ ُجُل َيْشَتِرُك ِفي الَعَمِل التََّطوُّ الرَّ  .6

صفحة 191: أ

ُعو الَكاِرَثِة الِخَياَم. 1. ُيِقيُم ُمَتَطوِّ

ُجُل الَعُجوَز ُمْسِرًعا. 2. ُيَساِعُد الرَّ

َمًة. َضِة ُمَتَأ لِّ 3. ُتْمِسُك الَجِريَحُة بَِيِد الُمَمرِّ

َحاَيا. َضاُت الضَّ اُء َوالُمَمرِّ 4. ُيَعالُج اأَلِطبَّ

5. َبَلَغ َعَدُد الَمْنُكوبِيَن َأْلًفا َوتِْسَعماَِئِة َشْخٍص.

ِة. ِفيَن َعَلى الَجْبَهِة اأَلَماِميَّ 6. َتْطَبُخ النَِّساُء َأْلَف َوْجَبٍة لِْلُمَوظَّ

صفحة 191: ب

ْفُل ُصَراًخا َعالًِيا. 1. َيْصُرُخ الطِّ

َحاَيا إَِغاَثًة َسِريَعًة. ُعوَن الضَّ 2. ُيِغيُث الُمَتَطوِّ

3. َشَفَق النَّاُس َعَلى الَمْنُكوبِيَن َشَفَقًة.

بِيَّ ُمَعاَلَجًة َلِطيَفًة. بِيُب الصَّ 4. ُيَعالُج الطَّ

َواَء ُشْرَبَتْيِن. ْفُل الدَّ 5. َيْشَرُب الطِّ

َولِيُّ َعَلى الَمْوَتى َعْطًفا. 6. َيْعِطُف الُمَجَتَمُع الدُّ

صفحة 191: ج

َمًة. 1. َتْصُرُخ الَجِريَحُة ُمَتَألِّ

َضاُت َفُخوَراٍت. 2. َتْبَتِسُم الُمَمرِّ

َواَء َباِكًيا. بِيُّ الدَّ 3. َيَتَناَوُل الصَّ

4. َيْسَتِمُع الَوِزيُر إَِلى َخَبِر الَكاِرَثِة َحِزيًنا.

ْفَل ُمْسِرَعْيِن. َعاِن الطِّ 5. ُيَساِعُد الُمَتَطوِّ

ِعيَن. َباُب إَِلى الِمْنَطَقِة ُمَتَطوِّ 6. َجاَء الشَّ

صفحة 191: د

1. َتْطَبُخ النَِّساُء َأْلَف َوْجَبٍة.

2. َيْحَفُظ ِرَجاُل اإِلْسَعاِف َأْلَف َمِريٍض.

َضاِت َثَلَثُة آاَلٍف. اِء َوالُمَمرِّ 3. َعَدُد اأَلِطبَّ

َحايَا َأْلًفا َوتِْسَعماَِئِة َشْخٍص. 4. َبَلَغ َعَدُد الضَّ

ُع َأْلُف َرُجٍل َواَمْرَأٍة ِفي ِمْنَطَقِة الَكاِرَثِة. 5. َيَتَطوَّ

ُع الُحُكوَمُة َأْلَفْي َمْلَبٍس َعَلى الَمْنُكوبِيَن. 6. ُتَوزِّ

صفحة 191: ه

ِه. بِيُّ بَِيِد ُأمِّ 1. َأْمَسَك الصَّ

. ِعيِّ ابُّ ِفي الَعَمِل التََّطوُّ 2. َيْشَتِرُك الشَّ

َعاِم. 3. َأْمَسَك الَعُجوُز َعْن الطَّ

اَرِة. يَّ َجَرُة َعَلى السَّ 4. َسَقَطْت الشَّ

5. َعَدَل النَّاُس ِفي ُمَساَعَدِة الَمْنُكوبِيَن.

6. اِْشَتَكْت اأُلمُّ ِمْن اأَل َلِم.

صفحة 191: و

1. َعَلَم َيْعِطُف النَّاُس؟ 

؟  بِيُّ 2. بَِم َأْمَسَك الصَّ

3. َعمَّ َأْمَسَك الَعُجوُز؟ 

َجَرُة؟  4. َعَلَم َسَقَطْت الشَّ

5. ِفيَم َعَدَل النَّاُس؟

؟ 6. ِممَّ اِْشَتَكْت اأُلمُّ

صفحة 201: أ

ِمْن  َنَرَها  َلْم  ٍة  َطبِْيِعيَّ َغْيَر  ِعْمَلَقًة  َأْزَمًة  2020م  َعاَم  ُه  ُكلُّ الَعاَلُم  َشِهَد 

ُيَمثُِّل  الَعاَلِم.  َأْنَحاِء  َجِميَع  ُكوِفيد-19  َجائَِحُة  َضَرَبْت  َلَقْد  َقْبُل. 

َبْيَن  َيْنَتِقُل  الَفْيُروُس  َوَهَذا  ُهوِر،  الظُّ َحِديَثَة  َعْدَوى  ُكوُروَنا  َفْيُروس 

الُمِسنِّيَن. َعَلى  َأْكَبَر  بَِشْكٍل  ُر  َوُيَؤثِّ الَعْدَوى  َطِريِق  َعْن   اأَلْشَخاِص 

الَعاَلِم،  َأْنَحاِء  َجِميِع  إَِلى  اِْنَتَشَر  ُثمَّ  يِن  بِالصِّ ُوْوَهْن  ِفي  الَفْيُروِس  ُظُهوُر  َوَبَدَأ   

َوَأْيًضا  َوِسرْيَلْنَكا  َوالِهْنُد  َوَتاْيَلْند  وُروِسَيا  الُمتَِّحَدُة  َوَأْمِريَكا  إِنُدونِيِسَيا  ِمْنَها 

َمالِيِزَيا.

صفحة 201: ب

الَحِديِث.  َتاِريِخَنا  ِة ِفي  بِيِعيَّ الطَّ الَكَواِرِث  َأْكَبِر  ِمْن  الُمِريَعُة  الَكاِرَثُة  َهِذِه  َوُتَعدُّ 

ْقِديَراِت، َأْكَثُر ِمْن ِمْلُيوِن النَّاِس َقْد َفَقُدْوا َحَياَتُهْم َوَأْكَثُر ِمْن َخْمَسِة  َوَحْسَب التَّ

ُأْكُتوَبْر 2020   َحتَّى 10  َمالِيِزَيا،  إَِلى  ْسَبِة  بِالنِّ ا  َوَأمَّ بَِها.  ُأِصيُبوا  ُأْخَرى  َمَليِيَن 

َوَقْد  ِمْنُهْم،  َماَت 141  َحْيُث  َشْخًصا  الَمْنُكوبِيَن 13993  َعَدُد  َبَلَغ  َفَقْد  َمَثًل 

اِْنَتَشَر ُكوِفيد-19 ِفي َجِميِع ِواَلَياِت َمالِيِزَيا.

َوالَجْمِعيَّاُت  ِة  الُحُكوِميَّ َغْيُر  َمُة  الُمَنظَّ َأْسَرَعْت  الَكاِرَثِة،  َهِذِه  ُوُقوِع  وَبْعَد 

الَمَناِطِق  ِفي  َوالُمَصابِيَن  لِْلَمْنُكوبِيَن  َواإِلَغاَثاِت  الُمَساَعَداِت  َمدِّ  إَِلى  ُة  اأَلْهِليَّ
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ااَلُت  قَّ َوالنَّ النَّْجَدِة  اَرُة  َسيَّ ِمْنهَا  َشتَّى،  َأْشَكاٍل  ِفي  الَمُعوَنُة  َوَتْأتِي  َرِة.  الُمَتَضرِّ

َوالَمْأُكواَلُت  َواأَلْدِوَيُة  َوالِخَياُم  ُة  يَّ بِّ الطِّ َواأَلَدَواُت  اِرَئُة  الطَّ َواإِلْسَعاَفاُت 

ِمْن  ِريْڠِڬيٍت  َمَليِيُن  َأْيًضا  َوُجِمَعْت  َوَغْيُرَها.  ُة  الَيْوِميَّ َواِزُم  َواللَّ َوالَمْشُروَباُت 

َماِت. َوَجاَء  ِرَكاِت َوالُمَنظَّ َعاِت َوالِهَباِت والَعَطاَءاِت ِمْن اأَلْشَخاِص َوالشَّ َبرُّ التَّ

َضاِت  َوالُمَمرِّ اِء  اأَلِطبَّ ِمْن  َوالُمَساِعُدوَن  ُعوَن  الُمَتَطوِّ َرِة  الُمَتَضرِّ الَمَناِطِق  إَِلى 

ُهْم  اَفِة، َوُكلُّ َباِب َوَجْمِعيَّاِت الِهَلِل اأَلْحَمِر َوِفَرِق الَكشَّ َجاِل َوالنَِّساِء َوالشَّ َوالرِّ

ِة الِعَلِج واإِلْصَلِح َوالبَِناِء. ُيَشاِرُكوَن ِفي َعَمِليَّ

صفحة 202: و & ز

ُم َمِعي؟ ُف: 999... َمْن َيَتَكلَّ الُمَوظَّ

البِْنُت: النَّْجَدَة ...النَّْجَدَة... َسَقْطَنا ِفي َواٍد.

ُف: َماَذا َحَدَث؟ َأْيَن َأْنِت اآلَن؟ َما اْسُمِك؟ الُمَوظَّ

اَرُتَنا ِفي َواٍد. َساِعُدوَنا بُِسْرَعٍة...  اَرةِ. َسَقَطْت َسيَّ يَّ البِْنُت: َأَنا َخِديَجُة. َأَنا ِفي السَّ
ا. َأَنا َخائَِفٌة ِجدًّ

؟  اَرِة؟ َأْيَن اأَلُب َواأُلمُّ يَّ ُف: َمْن َمَعِك اآلَن ِفي السَّ الُمَوظَّ

َكا.  ُهَما اَل َيْسَتِطيَعاِن َأْن َيَتَحرَّ اَرِة، َأَنا َمَع اأَلِب َواأُلمِّ َوَلِكنَّ يَّ البِْنُت: ِفي السَّ
َنْحُن َمْجُروُحوَن. َساِعُدوَنا بُِسْرَعٍة.

اِرَئِة إَِلى َمَكانِِك ُمَباَشَرًة. اَل َتْقَلِقي. ُف: َسُأْرِسُل ِفْرَقَة اإِلْسَعاَفاِت الطَّ الُمَوظَّ

َهْل َتْعِرِفيَن َأْيَن َمْوقُع الَواِدي الَِّذي َسَقْطُتْم ِفيِه؟

ِريِع إَِلى الَعاِصَمِة ُكَوااَل  َنا َعَلى َطِريِق َكاَرك السَّ البِْنُت: َأَنا اَل َأْدِري... َوَلِكنَّ
ُلْمُڤور.

ِفي  َمِعي  َتْبَقْي  َأْن  َأْرُجو  إَِلْيِك.  َفْوًرا  ْجَدَة  النَّ َسُأْرِسُل  َبْأَس...  اَل  ُف:  الُمَوظَّ
َفِريُق  َسَيْأتِي  َمَكانِِك.  ِمْن  ِكي  َتَتَحرَّ اَل  َواآلَن  النَّْجَدُة.  َتِصَل  َحتَّى  الَهاتِِف 

الَواِدي.  ِمْن  الُخُروِج  في  وُأْسَرَتِك  َسُيَساِعُدِك  َقِليٍل،  َبْعَد  َواإِلْنَقاِذ  الَبْحِث 

ِه. ٍة َوَعاِفَيٍة بِإِْذِن اللَّ . َسَتُكونِيَن  َعَلى َما ُيَراُم َوِفي ِصحَّ َوَسُيَعالُِجِك َواأَلَب َواأُلمَّ

َه َأْن  البِْنُت: ُشْكًرا َجِزيًل َيا َسيِِّدي. َسَأْنَتِظُر َفِريَق الَبْحِث َواإِلْنَقاِذ. َأْدُعو اللَّ
َيِصَل َسِريًعا.
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ح
: كمڤوس اونيۏرسيتي الَحَرُم الَجاِمِعيُّ

ْدبِيِر: ڤڠوروسن يڠ چكڤ ُحْسُن التَّ

الُحُقوُق: حق2

الَحُنوُن: ڤپايڠ

خ
ِخْدَمُة الُعَمَلُء: خدمت ڤلڠڬن

 د
َعاَيُة: ڤوبليسيتي الدِّ

: بايرن إلكترونيك ْفُع اإِللِْكُترْونِيُّ الدَّ

 ر
َرائُِد اأَلْعَماِل: اوسهاون

ُة: يورن ڤلجرن َراِسيَّ ُسوُم الدِّ الرُّ
َبائِِن: كڤواسن ڤلڠڬن ِرَضاُء الزَّ

ِخيُص: موره الرَّ

: كود بار ِريِطيُّ ْمُز الشَّ الرَّ

 ز
َبائُِن: ڤلڠڬن الزَّ

س
ْدِر: الڤڠ دادا َسَعُة الصَّ

ْمَعُة: ريڤوتاسي             السُّ

ش
ُة: سيجيل يَّ بِّ َهاَدُة الطِّ الشَّ

ڤمريقساءن كصيحتن
َباُب: ڤمودا الشَّ

ص
َصْوُن النَّْفِس: بينتيڠ ديري

ْبَياُن: كانق2 الصِّ

ض
َماُن: جامينن الضَّ

ُة: مڠسا ِحيَّ الضَّ

ط
َلَبُة الُجُدُد: ڤلجر2 بارو الطَّ

أ
ُة: لڠكه2 كسلمتن اإِلْجَراَءاُت اأَلْمنِيَّ

االْستَِماَراُت: بورڠ2
اِرَئُة: بنتوان كچمسن اإِلْسَعاَفاُت الطَّ

اإِلْصَغاُء: ڤندڠرن
: ميديا سوسيال اإِلْعَلُم االْجتَِماِعيُّ

ْنُدوِق: بنداهاري َأِميُن الصُّ
اِفَهُة: ڤركارا سيا2 اأُلُموُر التَّ

ب
َبَشاَشُة الَوْجِه: مانيس واجه

الَبَكاُلوِرُيوس: سرجان مودا
ْأِميِن: كاد كريديت بَِطاَقُة التَّ

بَِطاَقُة الَخْصِم: كاد ديبيت

ت
التَّْخِفيَضاُت: دسكاءون

ُل: هينا َذلُّ التَّ
التَّْضِحَيُة: ڤڠوربانن

َداُء: مپاهوت فڠڬيلن َتْلبَِيُة النِّ

 ج
الَجْرَحى: اورڠ يڠ چدرا

الِجيُل : ڬينراسي

الَجْوَدُة: كواليتي

َقائَِمُة الُمْفَرَداِت َوَمَعانِيَها

222223



222223

َقائَِمُة الُمْفَرَداِت َوَمَعانِيَها

ل
ُة: كڤرلوان هارين َواِزُم الَيْوِميَّ اللَّ

م
ُعوَن: سوكاريلون الُمَتَطوِّ

الَمَشاِعُر: ڤراساءن
الُمَزاُح: ڬوراوان

ُة: بياسيسوا ڤلجرن َراِسيَّ الِمْنَحُة الدِّ
ُة: تڠڬوڠجواب الَمْسُؤولِيَّ

الُمَراِهُقوَن: رماج
الُمْسَتْهِلُكوَن: ڤڠڬونا

الُمْنَتَجاُت: كلوارن
ُل: روسق الُمَعطَّ

ن
َدُم: ڤپسلن النَّ

و
ُة: دوكومن ڤريبادي ْخِصيَّ الَوَثائُِق الشَّ

َواِجَباُت اأَلْبَناِء: كواجيڤن انق2

الَوَقاَحُة: تيدق مالو

ع

ُة الَبْحِث َواإِلْنَقاِذ: اوڤراسي  َعَمِليَّ

منچاري دان مپلمت

ِة: ديكن فاكولتي يَّ َعِميُد الُكلِّ

َعَدُم اإِلْزَعاِج: تنڤا ڬڠڬوان

غ
الَغالِي: مهل

ف
: ڤمريقساءن كصيحتن بِّيُّ الَفْحُص الطِّ

الِفْتَياُن: ڤمودا2

ق
: ڤينجمن ڤلجرن ْعِليِميُّ الَقْرُض التَّ

الُقْدَوُة الَحَسَنُة: چونتوه ايكوتن يڠ 

باءيق

ك
يَّاُت: فاكولتي2 الُكلِّ

الَكاِرَثُة: بنچان

ي
: برسديا َيْسَتِعدُّ

َيْسَتِشيُر: ممينتا ڤنداڠن/

نصيحة 

َيْعَتنِي بِـ: مڠمبيل برت

ُذ: ملقسناكن ُيَنفِّ

ُيَماِزُح: برڬوراو

ُز: مپدياكن ُيَجهِّ

ُيِغيُث: ممبري بنتوان

ُع بِــ: مندرما َيَتَبرَّ

َيْسَتْحيِي: مالو

ُيَواِظُب َعَلى: ڬيڬيه 

َيَتَعاَرُف: ساليڠ بركنالن

: مپدياكن ُيِعدُّ

: مندرهاك َيُعقُّ

: بربقتي َيبِرُّ

ُيَربِّي: منديديق

ي: برقربان ُيَضحِّ

ُيَكاِفُح: مننتڠ

ُر: مڠهرڬاءي ُيَقدِّ

َيْجَتنُِب: مڠهيندري

ُيَعاِمُل: برڬاءول

َيُحثُّ َعَلى: مڠڬالقكن
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1. فؤاد نعمة، ملخص قواعد اللغة العربية، القاهرة، 1973م.

2. محمود إسماعيل صيني، معجم الطلب للكلمات الشائعة، مكتبة لبنان، 1991م.

3. ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، لسان العرب، بيروت، دار صادر، 1993م )1414هـ(.

4. مصطفى الغلييني، جامع الدروس العربية، بيروت، المكتبة العصرية، 1993م.

5. إبراهيم السامرائي وآخرون، المعجم العربي األساسي، باريس، الروس، 1999م.

6. إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، القاهرة، المكتبة اإلسلمية، 2004م.

7. رشدي أحمد طعيمة وآخرون، الكتاب األساسي، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، 2008م.

8. عبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان وآخرون، العربية بين يديك، اإلصدار الثاني، الممكلة العربية السعودية، الرياض،  
     2014م.

مواقع اإلنترنت:

www.almaany.com/ar/dict/ar-ar :1. قاموس المعاني

www.mohe.gov.my/en :)2. وزارة التعليم العالي )المجال التعليمي

www.moe.gov.my :)3. وزارة التربية )المجال التعليمي

www.kpwkm.gov.my/kpwkm/index.php :)4. وزارة تنمية المرأة واألسرة والمجتمع )المجال الشخصي

www.kkmm.gov.my :)5. وزارة االتصاالت والوسائط المتعددة )المجال المهني

www.mkn.gov.my/web/ms :)6. مجلس األمن الوطني )المجال االجتماعي

www.moha.gov.my/index.php/ms :)7. الوزارة الداخلية )المجال االجتماعي

www.moh.gov.my :)8. وزارة الصحة )المجال االجتماعي

الَمَراِجُع
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