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  1الوحدة 

  البريد الــعــام
 : الحـــوار_ أ 

 .قسم تسليم الطرود -1 
  من أين أتسلمھما من فضلك ؟. وصل طردان باسمي من القاھرة: نبيــــــــل  

  ھـل معـك ا?يصــا=ن ؟: المــــوظف 
 .ھــذان ھمـــا: نبيــــــــل 

  ھـل فيھمــا مطبوعــات ؟: المــــوظف 
 .=، فيھمــا عينــات صـنا عــية: نبيــــــــل 

 .ھــذان ھمــا الطــردان، التـو قيع ھنـا من فضلك: المـــوظف 
 .شـــكرا: نبيــــــــل 

 .في الشبـاك المــجاور -2 
  نعم، أي خـدمـة ؟: المـــوظف 
 .أريد إرساَل ھـذا الطــرد لليابان، من فضلك: سعيــــــد 

        أتريد إرساله بالبريد العادي        . الوزن كيلو وربع... ى الميزان، لو سمحت عل: المـــوظف 
  أم بالبريد المسجل ؟

 .بالبــريد المسجــل: سعيــــــد 
  بالبريد الجــو أم بالبحــر ؟: المـــوظف 
 .بالبــــريد الجــــوي: سعيــــــد 

 .الرســوم أربعة عشــر ريـا=: المـــوظف 
           أريد أيضـا ثـPثـين طابعا من فئـة العشرين ھـلـلة، وحوالة بريدية قيمتھا : ــــــد سعي

Pســتون ريـ. 
 .ھذه ھـي الطـوابع  والحـوالة، المجموع ثمانون ريـا=: المـــوظف 

  
 : أجب عن ا�سئلة اTتية_ ب 

  ھذا الطرد ؟ ما وزن.  8          ماذا وصل باسم نبيل ؟               .1 .1
  ما الرسوم التي يدفعھا سعيد ؟.  9من أين وصل الطردان ؟                      .2 .2
  كم طابعا يريد سعيد ؟. 10من أين يتســلمـھمــا ؟                         .3 .3
  بكـم الطـا بـع الـواحد ؟. 11ھـل فيھمـا مطبـوعـات ؟                     .4 .4
              ما قيمة الحوالة البريدية التي. 12؟                                  مــاذا فيھمــا .5 .5
  يريدھا سعيد ؟                ماذا يفعل نبيل قبل أن يتسلمھما ؟ .6 .6
  كم ريـا= دفع سعيد ؟. 13ماذا يريد سعيد ؟                                  .7 .7

 
 : في المثـا لينحــول الجمـل اTتيـة كمـا _  ج 

 .سافرت المندوبة إلى اليابان_ م ) : 2(المثال .      كتب الموظف الرسالة_ م ) : 1(المثال 
 .المندوبةُ سافرْت إلى اليابان_ ت .                الموظف كتب الرسالة_ ت              



 .ريـاضمـّرت الطـا ئـرة بال. 6.                     وصـل الطـرد من لندن .1 .1
 .شرب ا?بن اللبن. 7.                    طلبْت الموظفة ا?يصال .2 .2
 .شاھدت ا�م المعروضــات. 8                ذھب الطبيب إلى المستشفى .3 .3
 .كتب الطالب الدرس. 9.                 أخذت النزيلة غرفة بحمام .4 .4
 .لمت الطالبة الكتابتس. 10    .                 أكمل المسافر الرحلة .5 .5

 
  : ھــات ا�سئلة وا�جوبة كما في المثالين_ د 

 ) الجريدة( _ م ) : 2(المثال )                     ا?يصال ( _ م ) 1(المثال 
  ھل معك الجريدتان ؟_ ھل معك ا?يصا=ن ؟                     ت _ ت         

 .ھـاتـان ھمــا                       .            ھـذان ھمــا               
 ) العيـنـة. ( 7)       الرســـالة. ( 5)        المفتـاح . ( 3)        الطـــرد (  .1
 ) التذكرة. ( 8)       الكتـــاب . ( 6)        الـطـابع . ( 4)       الحـــوالة (  .2

  
 : اقــرأ_ ھـ 

لبريد مشغولون طول الوقت وھم يعملون مكتب البريد مزدحم، والموظفون في مكتب ا 
موظف البريد يحملھا إلى مكتب البريد ثم . أنَت تضع الرسالة في صندوق البريد. بالليل والنھار

 .وقبل أن تكتب الرسالة تذھب إلى مكتب البريد وتشتري الطوابع. يرسلھا إلى البلد الذي تريده
رسلھا بالبريد المسجل، وأحيانا تذھب وأحيانا تذھب لتُسجَل الرسالةَ عندما تريد أن ت 

  .=ستPم الطرود التي تأتي إليك من أقاربك
فھـو يُحِضر . وموظف البريد يقّدُم لنا ِخدمـةً كبيرة. يذھب الناس كثيرا إلى مكتب البريد 

 .إلينا رسائل ا�صدقاء وا�قارب ويحمل إليھم رسائلنا
 
  : أجب عن ا�سئلة اTتية_ و 

 ........................................................  ـالـة ؟أين تضع الرسـ .1
 ........................................  من يحمل الرسالـة إلى مكتب البـريد ؟ .2
 ............................................... ماذا تشتري من مكتب البريد ؟ .3
 ...............................................  لماذا تذھب إلى مكتب البريد ؟ .4
 ......................................  ما الِخدمة التي يقدمھا لنا موظف البريد ؟ .5

 
 : استبدل كما في المثال_ ز 

 ) رسالة.     ( وصل طرٌد باسمي من القاھرة_ م : المثال 
 .وصلت رسالة باسمي من القاھرة_ ت         
     ) ا�ستاذة.  ( رجع ا�ستاذ قبل ساعـة. 5)    المنـدوبة .  ( وب إلى جــدةسافر المند .1
  ) المھندسة.  ( اتصل المھندس بالشركة. 6)     الطالبة . ( درس الطالب اللغة العربية .2
 ) الطبيبة( وصل الطبيب إلى المستشفى . 7)   الممرضة .    ( دخل الممرض المختبر .3
 ) الموظفة.       ( تسلم الموظف النقود. 8)      فاطمـة  (         أرسل نبيــل الرسالة .4

  



  
  2الوحدة 

  في مكتب البرق والبريد
 : الحــوار_ أ 

 .من فضلك، أريد إرسال برقية إلى القاھـرة: نبيـــــــل   
  ھل كتبَت البيانات كاملة ؟: المــــوظف 
  كم تكلف البرقية ؟.  نعم، تفضل: نبيـــــــل  

 .المطلوب ثمانية عشر ريا=. عدد الكلمات ثPثون... لحظـة واحدة : ــوظف المــ
 .تفضــــل: نبيـــــــل  

 .شـــكرا: المـــوظف 
  نص البرقــية

 .المھندس محمود صادق: اسم المرسل إليه 
  .شارع كورنيش النيل ـ القاھرة 13مدير شركة المقاو=ت العربية  ـ  : العنـــــــوان    

المھندسون كتبوا . دان وصP أمس، الشركتان تسلمتا العينات صباح اليوم ـ الثPثاءالطر 
 .سأرسل النتيجة غدا بالبريد المسجل. التقارير

  نبيل عبد هللا                                                                          
 .شارع الخزان ـ الرياض 19: عنوان المرسل   

 :        يـــخالتار
  التوقيع                                                                           
  نبيل عبد هللا                                                                           

  
       

 
 : أجب عن ا�سئلة اTتية_ ب 

   متى وصل الطردان ؟. 4             يريد نبيل ؟                 1ماذ .1
  ماذا كتب المھندسون ؟. 5ھل كتب البيانات كاملة ؟                    .2
  ما الذي يرسله نبيل بالبريد المسجل ؟. 6كم تكلف البـرقية ؟                           .3

  
 : حــول الجمل اTتية كما في المثالين_ ج 

  م ـ كتبت الموظفتان رسالةً أمس) : 2(المثال .  سالةً أمسم ـ كتب الموظفان ر) 1(المثال 
    .رسالةً أمس الموظفتان كتبتا_ ت .               ت ـ الموظفان كتبا رسالةً أمس          

 .بدأ المعلمان الدرس. 7    .          ذھب الطبيبان إلى المستشفى .1
 .المعلمتان الدرسبدأت . 8.            ذھبت الطبيبتان إلى المستشفى .2
 .قـرأ التلميذان الكتاب. 9.                 سافر المديران إلى  اليابان .3
 .قرأت التلميذتان الكتاب. 10       .      سافرت المديرتان إلى اليابان .4
 .تناول الضيفان القھوة. 11      .               درس الطالبان العربية .5
 .تناولت الضيفتان القھوة. 12         .         درست الطالبتان العربية .6



 
  :أعــد الجمل اTتية مستخدما الكلمات التي تكون بين القوسين كما في المثال _ د 

 ( الشركتان.    ( م ـ  الشركة  تسلمت الطرود  صباح اليوم: المثال 
 

 .ت ـ الشركتان تسلمتا الطرود  صباح اليوم        
 ) ا�سبوع الماضي. ( 6                  )                  المدير (  .1
 ) الشركـة. ( 7)                              مساء أمس (  .2
 ) البرقيات. ( 8)                                 الرسائل (  .3
 ) الموظف. ( 9)                               المديرتان (  .4
 )المطبوعات. ( 10  )                              العينات (  .5

 
  : اقــرأ_ ھـ 

. عندي طردان، في الطرد ا�ول مPبُس طلبتھا أختي، وفي الطرد الثاني كتٌب طلبھا أخي 
كتبُت عنوان أختي على الطرد ا�ول، وكتبُت عنوان . الطرد ا�ول كبير والطرد الثاني صغير

 .رسالھما بالبريد الجويثم ذھبُت إلى مكتب البريد، وطلبُت إ. أخي على الطرد الثاني
رسوم الطرد ا�ول عشرون ريـا=، . الموظف وزنھما على الميزان، وطلب الرسوم 

أعطيُت الموظف المبلغ المطلوَب، وتسلمُت . ورسوم الطرد الثاني ستة عشر ريـا= ونصفٌ 
 .ا?يصال وغادرُت مكتَب البريد

 
 : أجب عن ا�سئلة اTتية_ و 

   ماذا في الطرد ا�ول ؟ .1
  ماذا في الطرد الثاني ؟ .2
  لمن الطرد ا�ول ؟ .3
  لمن الطرد الثاني ؟ .4
  كم ريا= المبلغ المطلوب ؟ .5

 
 : أكتب البرقية التالية_ ز 

 .برقية إلى صديقك عبد السPم حسين، بكلية اTداب، جامعة بغداد، العراق
 .ر بغدادتخبره بسفرك إلى بغداد في عطلة نصف السنة الدراسية، تطلب منه ا?نتظار بمطا

 )تذكر يوم السفر، والطائرة، وساعة المغادرة من مطار الرياض(
  

  3الوحدة 
 "التليفون"مع موظف الھاتف 

 : الحــوار_ أ 
 .حجزُت مكالمة خارجية لفرنسا وموعدي الليلة: نبيـــــل  
  الخـط معنا اTن، ما الرقم المطلوب ؟ : المـوظف
  326685: نبيـــــل  



  ـة طلبَت ؟كم دقيق: المـوظف 
 .خمَس دقائق: نبيـــــل  

 .حسنا، القيمة سبعون ريا=: المـوظف 
 .تفضـــل: نبيــــل  

 .3كابينــة  رقــم : المـوظف 
 .شكــــرا: نبيـــــل 

 
 

  : أجب عن ا�سئلة اTتية_ ب 
  ما القيمة التي سيدفعھا ؟. 5ماذا حجز نبيل ؟                                  .1
  في أي كابينـة سيتكلم ؟. 6وعده ؟                                      متى م .2
  أين دار ھذا الحوار ؟. 7ما الرقم المطلوب ؟                               .3

  
  مع من يتكلم نبيل ؟. 8                                   كم دقيقة طلب ؟ .4

 
 : ت التي تكون بين القوسين كما في المثالھـات ا�سئلة وا�جوبة مستعمP الكلما_  ج 

 )دقيقة  ـ  طلب( م ـ  : المثال       
  ت ـ دوركما اTن، كم دقيقة طلبتما ؟              

  
 .طلبنا  عشر دقائق                    

 ) دفتر  ـ  اشترى. ( 5)                             جريدة  ـ  طلب (  .1
 )حقيبـة  ـ  حمل. ( 6                          )   سـطـر  ـ قــــرأ (  .2
 )فندق  ـ  شاھد. ( 7                               ) كلمــة  ـ كتب(  .3
 ) رسالة  ـ تسلم. ( 8)                             ملعقة  ـ  أخـــذ (  .4

 
 : لمثالأعــد الجمل التالية مستخدما الكلمات التي تكون بين القوسين كما في ا_ د 

 " حجزُت مكالمــة:                 " المثال 
 ) شـقـة( م  ـ  )                              نحــن ( م  ـ           
 .ت ـ  حجزنا شقـة.                     حجزنا مكالمة( ت ـ          

 ) تذكرة. ( 7        )                             ھــم (  .1
 ) ھــي. ( 8                                 )غـرفـة (  .2
 ) مكانا. ( 9                                    ) ھمــا(  .3
 ) ھـــن. ( 10)                                 سيارة (  .4
 ) أنـا. ( 11)                                 طاولة (  .5
 ) مكالمـة. ( 12       )                           ھـــو (  .6

 
 : اقــرأ_ ھـ 



حضر إلى الرياض في ا�سبوع . نبيل عبد هللا مھندس في شركٍة للمقاو=ت بالقاھرة 
 .الماضي للعمل، ثم وصله طردان من شركته، فيھما عينات صناعية

ذھب نبيل إلى البريد العام وتسلمھما، ثم قّدم الطرد ا�ول للشركة السعودية للمباني، وقّدم  
 .ثاني لشركة الخليج للبناءال

أرسل  .درس المھندسون العينات، وكتبوا التقارير، ووافقت الشركتان على العرض 
المھندس نبيل برقية إلى مدير شركته، ثم كتب رسالة في اليوم التالي، وضع فيھا التقارير 

 .والنتيجة، وذھب إلى مكتب البريد وسّجل الرسالة
وفي المساء  . إلى اليابان واشترى طوابع وحوالة بريديةوفي اليوم الثالث أرسل طردا  

سيسافر المھندس نبيل يوم السبت إلى اليابان، ثم يرجع إل القاھرة . حجز مكالمة خارجية لفرنسا
               .بعد أسبوع

 
 : أجب عن ا�سئلة اTتية_ و 

  ما مھنـة نبيل عبد هللا ؟ .1
  لماذا حضر إلى الرياض ؟ .2
  ه ؟كم طــردا وصـل .3
  متى وافقت الشركتان على العرض ؟ .4
  كيف عرف مدير الشركة بالنتيجة ؟ .5

 
 : اقــرأ الحــوار التالي مع وضع الكلمات المناسبة_ ز 

 .، وموعدي الليلة.........حجزُت مكالمة خارجية ل : نبيـــل    
 

  طلبَت ؟..........  كم  : الموظف  
 .دقائق: ..............  نبيــــل   

 .ريا=.............  حسنا، القيمة  : ظف  المو
 .تفضـــل: نبيــــل  

 ......... كابينة رقم: الموظف  
 

  4الوحدة 
  قضاء وقت الفراغ

 : الحــوار_ أ 
 

  كيف قضيِت يوم أمس يا سميرة ؟: الُمَعلّمــة  
 .قرأُت قصةً مسلَّيةً عن القائد خالد بن الوليد: ســميرة  
  ِت يافضيلة ؟وأن: الُمعلّمــة  
 .قمُت مع أھـلي بزيارٍة عائليةٍ : فضيلــة  
  ماذا فعلِت يا زينب ؟: المعلمــة  
 .كتبُت عّدة رسائل لصديقاتي في السعودية ومصرَ : زينــب   



  وأنِت يا شــذا ؟: المعلمــة  
 .ساعدُت أمي في إعداد وليمٍة كبيرٍة �صدقاء والدي: شــــذا   

  ھل قضيِت إجازةً سعيدة ؟. أستاذة فاطمة وأنِت يا: عائشــة   
  نعم، صّححُت تسعين دفترا، وأعددُت دروس ا�سبوِع المقبل: المعلمــة   

. 
 

          ..!يا لھـا ِمن إجازة: عائشــة   
 

 : أجب عن ا�سئلة اTتية_ ب 
  كيف قضت شذا يوم أمس ؟. 8من قرأت قصة مسلية ؟                     .1
  كيف قضت المعلمة أجازتھا ؟.  9ارٍة عائليٍة ؟                  من قامت بزي .2
  مع من ذھبت فضيلة ؟.  10من كتبت رسائَل لصديقاتھا ؟            .3
  لمن كتبت زينب الرسائل ؟. 11من ساعدت أمھا ؟                         .4
  يمة ؟لمن أعدت شذا وأُمھا الول. 12من صححت الدفاتر ؟                     .5
  كم دفترا صححتھا المعلمة ؟. 13كيف قضت سميرة يوم الجمعة ؟        .6
  التي قرأتھا سميرة ؟ ما اسم القصة.  14كيف قضت فضيلة إجازتھا ؟            .7

  
 : استبدل ما بين القوسين كما في المثالين_ ج 

 )مدرسي.     ( م ـ ساعدُت أمي في إعداد وليمة كبيرة) : 1(المثال 
 .ت ـ ساعدُت مدرسي في إعداد وليمة كبيرة             

 )َمْعِرض( م ـ ) : 2(المثال 
 .ت ـ ساعدت مدرسي في إعداد معرض كبير            

 )عمــل. ( 5)                                  تنظيم (  .1
 ) كبير. ( 6)                                  عظيم (  .2
 ) وليمة. ( 7                )                أستاذي (  .3
 ) إعداد. ( 8)                                     حفل(  .4

 
  : اقــرأ_ د 

فالتPميذ يذھبون إلى مداريسھم في سعادة كل يوم، . لُِكّل الناس وقٌت للعمل ووقٌت للراحة 
 .يقرأون الكتب، ويكتبون الدروس، ويعملون التجارب في المعمل

ن إلى بيوتھم يجتھدون في أداء الواجب، ويستذكرون ويستعدون لليوم التالي وعندما يعودو 
 .وھكذا، فھم يقضون أيام الدراسة في تعٍب مستمرٍّ 

فھذا يذھب إلى . وفي ا?جازة ا�سبوعية، يحاول التPميذ أن يستريحوا من تعب ا�سبوع 
 .النادي الرياضي ليقابل أصدقاءه ويلعب معھم

مثِل قراءة قصة، أو  : في البيت وممارسة إحدى الھوايات التي يحبھا وآخر يفضل الجلوس 
 .الرسم، أو جمع الطوابع، أو المراسلة، أو سماع الموسيقى

 .وثالٌث يخرج مع مدرسه أو مجموعٍة من أصحابه إلى رحلٍة في مكاٍن قريٍب أو بعيد 



 .ومن التPميذ َمن يَصَحب أسرتَه لزيارة ا�قارب وا�صدقاء 
ي ا?جازات الطويلة ھناك َمن يفضلون السفَر لمشاھدة بPٍد جديدة ومقابلة أھلھا وف 

 .وا?طPّع على حضارتھم وطريقِة حياتھم
  

 : أسئلة على النص_ ھـ 
                 ماذا يفعل التPميذ في أيام الدراسة ؟ .1
            ماذا يفعل التPميذ عندما يعودون إلى بيوتھم ؟ .2
      بعض الناس في ا?جازات الطويلة ؟ماذا يفعل  .3
  أين يعمل التPميذ التجارب ؟ .4
  لماذا يتعب التPميذ في أيام الدراسة ؟ .5
  أين يسافر بعض الناس في ا?جازات الطويلة ؟ .6
  لماذا يذھب بعض التPميذ إلى النادي في ا?جازة ا�سبوعية ؟ .7
  أين يمارس بعض التPميذ ھواياتھم ؟ .8
  س السفر في ا?جازات الطويلة ؟لماذا يفضل بعض النا .9

  أين تقضي وقت الراحة عادة ؟ .10
   
 : كما في المثال" عندما " اربط بين الجمل اTتية مستخدما _  و 

  .يعود التPميذ إلى بيوتھم  ـ يجتھد التPميذ في أداء الواجب_ م : المثال 
 .جبعندما يعود التPميذ إلى بيوتھم يجتھدون في أداء الوا_ ت         
 .تذھب العامPت إلى مصنعھن      ـ     تشترك العامPت في عمل المPبس .1
 .يصل الكشَّافون إلى معسكرھم    ـ     ينشط الكشَّافون في إقامة الخيام .2
 .ترجع ا�مھات إلى بيوتھن          ـ     تبدأ ا�مھات في إعداد الطعام .3

  
 : حــول الجمل اTتية كما في المثال_ ز 

 .يصحب بعض التPميذ أسرته لزيارة ا�قارب_   م : المثال 
 .من التPميذ من يصحب أسرته لزيارة ا�قارب_  ت         
    .يعين بعض المعلمين تPميَذھم على تPوة القرآن .1
  .تساعد بعض البنات أمھاتھن في إعداد المائدة .2
 .يرسل بعض اTباء أو=َدھم لدراسة الطبّ  .3

    
  5الوحدة 

  التـمثــيلي الـحفـــل
  : الحــوار_ أ 

  ھل ستحضر لمشاھدته يا أبي ؟. ستُقيُم مدرستُنا َحفPً تمثيليًا في ا�سبوع القادم: فيصــل  
  بالطبع، ما اسم المسرحية ؟: ا�ب     
 ." صPِح الدين" صديقي عبد العزيز سيقوم بدور "  الناصر صPح الدين : " فيصــل  
  شترك في المسرحية ؟ھل ست. وأنتَ : ا�ب     



  .سأظھر في مشھد انتصار المسلمين في معركة ِحطّين في الفصل ا�خير: فيصــل  
    كم ساعةً تستغرُق المسرحيةُ يا فيصل ؟: ا�ب     
 .من السابعة حتى الثامنة والنصِف مساءً . ساعةً ونِصَف الساعةِ : فيصــل  
  كم يوما يستمرُّ العرُض ؟: ا�ب     
  كم تذكرةً تريُد ؟. أنا أيضا أبيع التذاكر من الثPثاء حتى الخميس. ثPثة أيام:  فيصــل 
 .واحدة لوالدتِك وأخرى �خيك  والثالثة لي. أريُد ثPَث تذاكَر لحفل يوم الخميس : ا�ب     
 ... التذكرة بنصف الدينار: فيصــل  

 
 : أسئلة على النص_ ب 

  ھل سيحضر ا�ب لمشاھدة الحفل ؟. 6ثيلي ؟          متى ستقيم المدرسة الحفل التم .1 .1
  متى يظھر فيصل في المسرحية ؟. 7ما اسم المسرحية ؟                               .2 .2
  ما أيام عرِض المسرحية ؟. 8كم ساعة تستغرق المسرحية ؟                  .3 .3
  اھد أسرة فيصل المسرحية ؟متى تش. 9ھل سيشترك فيصل في المسرحية ؟              .4 .4
   كم تذكرة اشترى والد فيصل ؟. 10من يقوم بدور صPح الدين ؟                 .5 .5

  
 : اختيار ا?جابة الصحيحة_ ج 
 ...............  يريد فيصل من والده أن يشتري تذاكر المسرحية �نـه. 1    
 .د أن تشاھده أسرته في الحفلـ يري) ب(         .ـ يحب أن يكسب فلوسا كثيرة) أ(   
 .ـ يريد أن يبيع التذاكر فقط) د.  (ـ يريد أن يذھب مع والده إلى الحفل) ج(   
  كم دينارا يجب أن يأخذ فيصل من والده للتذاكر ؟. 2    
  ـ دينارا ونصفا) د(ـ ثPثة دنانير          ) ج(ـ دينارين       ) ب.       (ـ  ينارا) أ(    
 .الثامنة والنصف........... السابعة ............ يستمر عرض المسرحية س. 3     
ـ  حتى    ) ب(ـ في  ـ  إلى      ) أ(                        ـ عن  ـ  ألى) د(ـ إلى  ـ  على     ) ج(ـ من  
  .في المسرحية.................  عبد العزيز سيقوم بالدور . 4     
    ـ ا�صغر) د(         ـ الثاني   ) ج(ـ ا�خير         ) ب(      ـ ا�ول     ) أ(     

 
 : اقــرأ_ د 

  صPح الدين                                              
منذ حوالي تسعمائة سنة، ھجم الصليبيون من بPٍد أوربيٍة كثيرٍة على الدولة ا?سPمية،  

 .واحتلُّوا الشام وفلسطين وبيت المقدس، وأقاموا دولةً ھناك فقتلوا النساَء وا�طفاَل والشيوَخ،
ت سنواٌت طويلةٌ على ھذا ا?حتPل، والمسلمون يُفّكرون في طريقٍة يتخلصون بھا من   ومرَّ

َم على أن يقومَ  .عدوھم دون فائدة بھذا  ورأى صPح الدين الظلم الذي يعيش فيه المسلمون، فصمَّ
Pمية، ويدعو الناَس للجھاد في سبيل هللا وطرد ھؤ=ء المحتلّينا�مر، فأخَذ يطوُف بالبPد ا?س. 

ن   واستطاع صPح الدين أن يجمَع عددا كبيرا من المجاھدين من الشباب والكبار، وكوَّ
 .جيشا عظيما، سار به إلى فلسطين، وأقام معسكَره بالقرب من حطّين، استعدادا للقاء ا�عداء



، ھجَم جيُش صPِح الدين على جيوِش الصليبيّين الكثيرِة العدد، في وفي يوٍم شديِد الحرارة 
معركٍة قويٍة، كتب هللاُ فيھا النصَر للمسلمين، وتخلصت البPُد ا?سPميةُ من الصليبيّين، وعاد إليھا 

  .      ا�مُن والسPُم، وعادت كذلك الصPةُ في المسجد ا�قصى، بفضل ھذا القائد العظيم
 

 : ة على النصاسئل_ ھـ 
  ماذا فعل الصليبييون بالدولة ا?سPمية منذ تسعمائة سنة ؟ .1
  ماذا فعلوا بالشام وفلسطين وبيت المقدس ؟ .2
  لماذا أخذ صPح الدين يطوف بالبPد ا?سPمية ؟ .3
  ماذا عاد للبPد ا?سPمية بعد النصر في حطين ؟ .4
  لماذا يذكر الناس القائَد صPَح الدين حتى ھذه ا�يام ؟ .5

 
 : ترتيب أفكار_  و 

  .الصليبييون يقتلون النساء وا�طفال والشيوخ من المسلمين .1
 .صPح الدين يُكّون جيشا عظيما .2
  .معركة حطين وانتصار المسلمين .3
 .الصPة تعود إلى المسجد ا�قصى .4
 .صPح الدين يدعو الناس للجھاد .5
 .الصليبييون يحتلون الشام وفلسطين وبيت المقدس .6
 .البPد ا?سPمية السPم يعود إلى .7

  
  6الوحدة 

  استقبــال الـعـــم
 : أ الحــوار
 .Tستقباله عمك حسين قادٌم اليوَم من تونس، وستذھب إلى المطار أنَت وإخوتك: ا�ب    
  وأنَت يا أبي، أ= تذھُب معنا ؟: ا?بن    
، عندما أفرُغ من: ا�ب       .ه ألحق بكمأنا مشغول جدا ھذا المساَء، عندي اجتماٌع ھامٌّ
  .أعتقد، سيسعد عمي بھذا اللقاء، وبخاّصٍة بعد غيبتِه الطويلة: ا?بن    
، أوصانا بھا رسول هللا : ا�ب         .واTن استعدوا للذھاب). ص(صلة الرحم واجبةٌ يا بنيَّ
  وأخي طارق، ھل يذھب معنا ؟: ا?بن    
 .اُد لرعايتهأخوك مريض، ومن ا�فضل أن تبقى أختُك سع: ا�ب    
  ومن يذھب مع أمي لمساعدة زوجة عمي ؟: ا?بن    
 .أختك فاطمة تذھب معھا: ا�ب    
 .أو=د عمي جميعھم اTن في المطار للقاء أبيھم: ا?بن    
 .ولذلك يجب أن تسرع أنَت وإخوتك قبل وصول الطائرة: ا�ب    
 .إلى اللقاء يا أبي: ا?بن    
 .في أمان هللا: ا�ب    

  



 : عن ا�سئلة اTتية أجب_ ب 
  أ= يسعد العم بھذا اللقاء ؟. 5َمن القادم من تونس ؟                           .1
  لماذا ستبقى سعاُد في البيت ؟. 6في أي وقت تصل طائرته ؟                  .2
  أين ستذھب فاطمة ؟. 7       من سيذھب =ستقباله ؟                  .3
  مع من ستذھب فاطمة ؟. 8ھب ا�ب مع أبنائه ؟               لماذا = يذ .4

  
صّحح  إذا كانت العبارةُ خاطئةً، ثم" خطأ"إذا كانت العبارةُ صحيحةً، وقل " صحيح"قل _ ج 

    : الخطأ
  .اسمه حسين وھو قادم اليوَم من تونس العم .1
 .سيذھب جميع ا�بناء إلى المطار =ستقبال عمھم .2
 .خوته �نه مشغول في اجتماع ھامطارق لن يذھب مع إ .3
 .سعاد ستذھب مع أمھا لمساعدة زوجة عمھا .4
 .سيلحق ا�ب بأبنائه عندما يفرغ من ا?جتماع .5
 .فاطمة ستبقى في البيت لرعاية أخيھا المريض .6
 .ستصل طائرة العم من تونس في الصباح .7
 .سيسرع ا�بناء إلى المطارقبل وصول الطائرة .8
 .بي وأسأل عنھممن صلة الرحم أن أزور أقار .9

 .سيذھب ا�ب إلى المطار مبكًرا ثم سيلحق به ا�بناء .10
 
 : اقــرأ_  د 

  عــودة غــائـب                                   
كلنا في المطار =ستقباله، أبي وأمي وإخوتي . أخي عائد من سفره بعد غيبٍة طويلةٍ  

ن والحين ننظر إلى الساعة الكبيرة، أو بين الحي. ذھبنا مبكرين قبل وصول الطائرة. وأخواتي
 .نصغي إلى ا?عPن عن وصول الطائرة، الوقت = يمر

 .نحن جالسون في صالة ا?نتظار بالمطار، فجأةً نسمع ا?عPن عن وصول الطائرة 
صالة ا?نتظار مزدحمةٌ بالمستقبلين، أبناء جاءوا =ستقبال آبائھم، وإخوة جاءوا ينتظرون أخاھم، 

 .مشتاقةٌ �مھا، وأخت متلھفةٌ على أخيھا وابنـة
نزل المسافرون من الطائرة، بعد ا?نتھاء من فحص الجوازات تسلموا حقائبھم، أخذنا  

بنا به وحملنا حقائبه، وركبنا ". ھا ھو عبد الكريم: "نتطلع إليھم وِصحنا جميعا في وقت واحد  رحَّ
      .   السيارة إلى منزل العائلة حيث اللقاء الكبير

  
 : إذا كانت العبارة خاطئـة" خطأ"إذا كانت العبارة صحيحة، وقل " صحيح"قل _ ھـ 

 .ا�خ القادم من السفر اسمه عبد الكريم .1
 .كانت ا�سرة كلھا في المطار =ستقبال عبد الكريم .2
 .وصلت الطائرة قبل وصول ا�سرة إلى المطار بقليل .3
 .صالةُ ا?نتظار كانت مزدحمةً بالمستقبلين .4
  .كان الناس ينظرون بين الحيِن والحين إلى الساعة الكبيرة.5 .5



 .كنا بين الحين والحين ننظر إلى ا?عPن عن وصول الطائرة .6
 .بعد ا?نتھاء من فحص الجوازات تسلم المسافرون حقائبھم .7
 .صرخت ا�سرةُ كلھا، �ن عبد الكريم لم يصْل في الطائرة .8
 .يارتناترك عبد الكريم حقائبه فتركناه وركبنا س .9

 .ركبنا السيارة من المطار ألى منزل العائلة حيث اللقاء الكبير .10
 
 : ھـات مرادف ما تحته خط_ و 

 .ستذھب إلى المطار أنَت وإخوتك =ستقباله .1
 .عندما أفرغ من ا?جتماع ألحق بكم .2
 .من ا�فضل أن تبقى أختك لرعايته .3
  من يذھب مع أمي لمساعدة زوجة عمي ؟ .4
 --   .المطار للقاء أبيھمأو=د عمي جميعھم في  .5

  
 : ھـات المضاد في المعنى لما تحته خط_ ز 

 .عمك حسين قادم من تونس .1
 .بعد ھذه الغيبة الطويلة .2
 .من ا�فضل أن تبقى أختك .3
 .يجب أن تسرع قبل وصول الطائرة .4
 .أنا مشغول جدا ھذا المساء .5

  
  7الوحدة 

  ِخــطـــــــــــــبـة
  : الحـــوار_ أ 

  اليوَم منشرٌح، مع أنك ِجئَت متأخًرا، فما السرُّ ؟أنَت : ا�م   
 .وأعتقُد أنه سيُسعدك سماُعه. عندي خبٌر مھمٌّ : ا�ب 
  .خيًرا، ھـاِت ما عندك، فكلّي آذاٌن مصغيةٌ : ا�م   
 .زارني اليوَم ُحسام، وطلب يَد اْبنَـتِنَـا ِسھام: ا�ب 
  وماذا قُلت له ؟... خبٌر سارٌّ : ا�م   
 .طلبُت منه ُمھلةً حتى نُفّكَر في ا�مر، و= داعَي للعجلة: ا�ب 
 .ُحسام شابٌّ مھّذب، وھو ُمكافٌح، ونشأتُه إسPمية: ا�م   
 .أعرف ذلك تماما، ولقد َسِعدُت بطلبه: ا�ب 
 .إَِذن، أنت موافٌق على ھذه الِخْطبَة، وأنا موافقة كذالك، خصوصا أنه ابُن أختي: ا�م   
 .نحن موافقان، لكْن موافقتُنا = تكفينعم، : ا�ب 
 .= أفھُم ماذا تقصد: ا�م   
  اعرضي ا�مَر على ابنتنا سھام، ما رأيُھا في ابن خالتھا حسام ؟: ا�ب 
  .أََجل، فدينُنا يأمر باستشارة البنت: ا�م   

 



 : أجب عن ا�سئلة اTتية_ ب 
  ا صفات حسام ؟م. 6كيف كانت حاُل ا�ب عندما رجع إلى البيت ؟     .1
     من الموافق على ھذه الِخطبة ؟. 7        ما الذي عنده ؟                             .2
  لماذا موافقتھما = تكفي ؟. 8      من الذي زاره ؟                              .3
     م ؟من الذي سيعرض ا�مر على سھا. 9         وماذا طلب منه ؟                         .4
  ھل تعتقد أّن اإبنة ستوافق ؟  لماذا ؟. 10بماذا شعرت ا�م عندما سمعت الخبر ؟     .5

  
 : إذا كانت العبارة خاطئة" خطأ"إذا كانت العبارةُ صحيحةً، وقل " صحيح"قل _ ج 

 .ا�ب منشرٌح �نه جاء إلى بيته متأخرا .1
 .دهجاء ا�ب من الخارج ومعه خبٌر ھامٌّ يُسعد ا�َم و= يُسع .2
 .ُحسام زار ا�ب وطلب منه أن يزوجه ابنته ِسھام .3
 .أرجو أن تعطينا وقتا للتفكير في ھذا ا�مر: قال ا�ب لحسام  .4
 .ُحسام ابُن خالة سھام، وسھام ابنة خالة حسام .5
 .ا�ب وا�م موافقان على ھذه الخطبة .6
 .سوف تعرض ا�م ھذا ا�مر على ابنتھا سھام لتعرَف رأيَھا .7
 .تسمع كPم أبيھا وتخالف أمَره دائما ھذه ا?بنة = .8

 
 : اقـــرأ _ د

  ا�ســرة في ا?ســـPم                               
ا�سرة في ا?سPم أساس المجتمع، اھتّم بھا القرآن الكريم، وقد أقامھا ا?سPم على العدل  

 .وا?حسان وأحاطھا بالبر والحب
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم : "قال تعالى . رحمةٌ بين الزوج والزوجة سكٌن وموّدةٌ و 

وبين ).  لتستقروا وتستأنسوا: لتسكنوا إليھا ". ( أزواًجا لتسكنوا إليھا وجعل بينكم مودة ورحمة
ه وھنًا على . " اTباء وا�بناء احتراٌم وتقديٌر واعتراٌف بالفضل ينا ا?نسان بوالديه حملته أمُّ ووصَّ

: الضعُف،  والفصاُل : الوھُن ( ."امين أن اشكْر لي ولوالديك إلّي المصيروھٍن وفصاله في ع
 )المرجع: الفطاُم،  والمصير 

و= تقوم العPقةُ في ا�سرة على المصلحة المادية أو على الربح والخسارة، وإنما تقوم  
ا�بناء الطاعة فاTباُء يقدمون كّل شيٍئ في سبيل سعادة أبنائھم، وعلى .  على الغطاء والرعاية

 )أمر: قضى ( ."وقضى ربك أن = تعبدوا إ= إياه وبالوالدين إحسانا. "وا?حسان
وا?سPم يأمر بصلة الرحم، ويأمر با?حسان إلى ذوي القربى وإلى كلِّ من تربطه با�سرة  

متماسكةٌ فا�سرة المسلمة . عPقة قريبة أو بعيدة، وتمتد ھذه الروابط حتى تشُمَل المجتمَع كلَّه
  .مترابطةٌ 

 
 : إذا كانت العبارة خاطئة" خطأ"إذا كانت العبارةُ صحيحةً، وقل " صحيح"قل _ ھـ 

 .ا�سرة المسلمة أسرة متماسكة مترابطة .1
 .أقام القرآن الكريم ا�سرةَ على العدل وا?حسان .2
 .العPقة في ا�سرة تقوم على المصلحة المادية .3



 .عليمھما�ب مسئول عن تربية أو=ده وعن ت .4
 .ا�م تترك أو=دھا للخدم والمربيات .5
 .العPقة في ا�سرة تقوم على العطاء والرعاية .6
 .على ا�بناء طاعة الوالدين وا?حسان إليھما .7

 
 .على اTباء وا�مھات طاعةُ ا�و=د وتنفيُذ أوامِرھم .8
 .ا?سPم يوصي بصلة الرحم ويأمر با?حسان إلى ا�قارب .9

 .الى بعبادته وحده وا?حسان إلى الوالدينأمرنا هللا سبحانه وتع .10
 
 : ھـات المضاد في المعنى لما تحته خط_ ز :               ھـات مرادف ما تحته خط _ و 

 .أنت اليوم منشرح. 1      .                               أنت اليوم منشرح .1
 .جئت اليوم متأخرا. 2.    عندي خبر مھم وأعتقد أنه سيسعدك سماعه .2
 .وأعتقد أنه سيسعدك سماعه. 3          .                          فكلي آذان مصغية .3
  .عندي خبر سار. 4      .                                و= داعي للعجلة .4
 .= داعي للعجلة. 5            تقصد ؟                        = أفھم ماذا .5
            

  8الوحدة 
  ــائـلــــــــــيةزيـارة ع

 : الحـــوار_ أ 
 .السPم عليكم: عثمــان  

  وعليكم السPم، تفضل، أھP وسھP، أين ا�و=د ؟: عبد العزيز 
  ا�و=د سيحضرون حا=، كيف حالك ؟... جئُت من العمل إلى ھنا مباشرة : عثمــان  

 .بخير والحمد �: عبد العزيز 
  وأين الوالدة ؟: عثمــان  

ا دون أن نراكم... تصلي بالداخل، : د العزيز عب  .أسبوعان مرَّ
 .ضيافتنا َطواَل ا�سبوع شغلتنا عنكم بعض الظروف، كانت حماتي في: عثمــان  

  ھذا ھو السبب إَذن، أتعرف من كان ھنا يوَم الجمعة الماضي ؟: عبد العزيز 
  َمن ؟: عثمــان  

 .، جاءوا للقائكم ھنا في بيت العائلةأختك نجPء وزوجھا وأو=دھا: عبد العزيز 
نا، البناُت مشتاقاٌت لمقابلِة عمتھن: عثمــان     ولكْن كيف حالھا ؟. ما أسوأَ حظـَّ

 .مشغولةٌ دائًمـا كالعادِة بدراسِة ا�و=د، وبزواج ابنتِھا ھدى كما تعرف: عبد العزيز 
  وھل حّددوا موعَد الزفاف ؟. كان هللاُ في عونھم: عثمــان  

 .ھم مشغولون با?ستعداد للُعرس: عبد العزيز 
 .المساعدة = بّد أن أتصَل بھم، ربّما يحتاجون إلى بعض: عثمــان  

 .بP شك، يحسُن أن تقَف إلى جانبِھم في ھذه ا�يام: عبد العزيز 
 .أھPً أمي... أمي قادمةٌ . سأزورھم غًدا: عثمــان  

 .تفضلوا... أھP وسھP ... جتك وا�حفاُد وصلْت زو... الحمد � : عبد العزيز 



 
 : أجب عن ا�سئلة اTتية_ ب 

  متى سيزور عثمان أختَه نجPء ؟. 6       أين كانت ھذه الزيارة ؟                      .1
  لماذا سيزوُر عثماُن أخته ؟. 7     لماذا لم تكن الجدةُ في ا?ستقبال ؟            .2
   جاء عثماُن وحَده ؟ لماذا. 8عائلة يوم الجمعة ؟    من كان في زيارة بيت ال .3
  ما العPقة بين عثمان وعبد العزيز ؟. 9ما الذي شغل عثمان عن زيارة بيت العائلة ؟   .4
ةُ مشغولةً ؟                  .5   إلى أّي شيئ البناُت مشتاقاٌت ؟. 10       فيَم كانت العمَّ

 
 : إذا كانت العبارةُ خاطئةً " خطأ"حةً، وقل إذا كانت العبارةُ صحي" صحيح" قل _ ج 

  .جاء عثماُن وحَده �ن أو=َده = يحبون زيارةَ جّدھم .1
   .تأخَر عثماُن عن زيارِة بيِت العائلة أسبوعين .2
  .تأخر عثمان عن الزيارة أسبوعين �ّن حماته كانت في ضيافته .3
 .كانت أمُّ عثمان في الخارج عندما استقبله عبُد العزيز .4
5. Pء وزوجھا وأو=دھا جاءوا إلى بيت العاءلة في ا�سبوع الماضينج. 
تَھن في بيت العائلة يوم الجمعة الماضي .6  .قابلت البناُت عمَّ
 .نجPء مشغولةٌ �ن ابنتَھا ھدى تزوجت .7
 .وعد عثمان بأن يزوَر أختَه في الغد ليقَف إلى جانبھا .8
 .وصلت ا�مُّ مع الزوجة وا�حفاد من الخارج .9

 .العزيز أھP وسھP عندما وصلت نجPء وزوجھا وأو=دھاقال عبد  .10
 
 : اقـــرأ_ د 

وھي واجبة بين أفراد . الزيارة عنوان المحبة ودليل المودة وخيُر ِرباٍط يربطُ بين الناس        
يستطيع أن يعيَش وحَده بعيدا عن  وا?نساُن =. ا�سرة، وبين الجيران، وبين ا�قارب وا�صدقاء

ولذلك يجُب أن يزوَر الناَس كما يجُب على الناِس أن . فھم محتاجون إليه بقدر حاجته إليھمالناس، 
 .يزوروه
ويُكثُر الناُس . ويُكثر الناُس من الزيارات في ا�عياد، فP تتمُّ أفراُح الناس إ=ّ بتبادل التھنئة 

ودِة مسافٍر طاَل غيابُه، أو كالتھنئة بمولوٍد ، أو الفرحِة بع: أيًضا من الزيارات في المناسبات 
 .حصول ا�بناء على شھادات الفوق والنجاح

أما زيارة المريض فھي أمٌر ضرورٌي، �ن في الزيارة إسعاًدا له، ومعينًا على شفائه  
لشعوره بأن الناَس يحيطون ويتمنون له الصحة والقوة، وينتظرون اليوَم الذي يعود إليھم سليًما 

  .معافًى
?سPُم على الزيارة، ووضع لھا آدابًا، من ا?ختيار الوقِت المناسب، وا?ستئذان، ولقد حثَّ ا 

والسPم على أھل البيت، وعدم التطلع إلى بيت المضيف، وأ=ّ تسبق عيُن الزائر قدَمه في الدخول 
 .إلى منازل َمن يزورھم

وكرٍم، فھم خيُر َمن ولقد اشتُھر العرُب والمسلمون منُذ أقدم العصور بأنھم  أھُل ضيافٍة  
ُب بالضيف ويُحسُن استقبالُه  .يرحِّ

 



 : أجب عن ا�سئلة اTتية_ ھـ 
  ؟ ما أھمية زيارة المريض. 6لماذا كانت الزيارة واجبةً بين أفراد ا�سرة ؟      .1
  ھل حث ا?سPم على الزيارة ؟. 7      ھل يستطيع ا?نسان أن يعيش وحده ؟        .2
  ماذا وضع لھا ؟. 8                                    ماذا يجب عليه ؟    .3
  ما ھي آداب الزيارة ؟. 9متى يكثر الناُس من الزيارات ؟                      .4
  بماذا اشتُِھَر العرب والمسلمون ؟. 10      كيف تتم أفراح الناس في ا�عياد ؟          .5

  
 : ھـات مضاد ما تحته خط_ ز          :            ھـات مرادف ما تحته خط _ و 

  جئت من العمل إلى ھنا. 1     .         جئت من العمل إلى ھنا مباشرة .1
  .سيحضرون حا=. 2   .كانت حماتي في ضيافتنا طواَل ا�سبوع .2
  أتعرف من كان ھنا يوم الجمعة الماضي. 3          .        جاءوا للقائكم في بيت العائلة .3
   ! ما اسوأ حظنا. 4          لزفاف ؟            ھل حددوا موعد ا .4
 .ھا ھي ذي أمي قادمة. 5.          ربما يحتاجون إلى بعض المساعدة .5

  
 

 9الوحدة 
 حواٌر عائليٌّ بين أٍخ وأخته

 : الحـــوار_ أ 
 لماذا أنِت حزينة يا نجوى ؟: ا�خ    
  .أو=، �نَك ستُسافر وتتُرُكنا: ا�خت 
   : ا مسافٌر �كمل دراستي كما تعلمين، والرسول عليه الصPة والسPم يقولأن: ا�خ    

 "طلب العلم فريضة على كل مسلم"            
 .وثانيا، أبي وأمي = يريدان أن أكون طبيبة: ا�خت 
 .أنھما يشفقان عليِك من دراسة الطب، دراسة الطب ليست سھلةً : ا�خ    
 .ميل إلى دراسة اTدابھذه رغبتي، أنا = أ: ا�خت 
 .ھما يختاران لِك ما يناسبِك، أفھم من كPمِك أنِك غيُر موافقٍة على دراسة اTداب: ا�خ    
 وھل كنَت توافق على دراسة اTداب بد= من الھندسة ؟: ا�خت 
 .= أوافق طبعا، دراسة اTداب تحتاج ألى استعداٍد خاصٍ : ا�خ    
 ذلك ؟فلماذا تطلب مني : ا�خت 
 .�نِك فتاةٌ : ا�خ    
 .وما الفرق بين الفتى والفتاة ؟ ابنة عمي طبيبة، ھناك فروع للطب أنسب للفتاة: ا�خت 
 .أنا معِك، ولكن دراسة اTداب أصلُح للفتاة أيضا: ا�خ    
 .ما ھذه رغبتي: ا�خت 
      ، الوالدان ھذا يرجع اليِك، كلية الطب مفتوحةٌ للبنات، سأقف ألى جانبكِ : ا�خ    

 .سيقتنعان بإذن هللا، اعتمدي على هللا
 .ھذا الفضلَ  شكًرا يا أخي، سوف أذكُر لك دائما: ا�خت 

  



 : أجب عن ا�سئلة اTتية_ ب 
 ما الفروع المناسبة للفتاة في الطب ؟. 5نجوى حزينة لسببين، ما ھما ؟                  .1
 لماذا شكرت نجوى أخاھا ؟. 6            لماذا يسافر ا�خ ؟                   .2
 ماذا يدرس أخوھا ؟. 7ماذا يريد الوالدان =بنتھما ؟                   .3
 متى يقتنع الوالدان ؟. 8ما الذي تريد نجوى دراستَه ؟                  .4

 
 : إذا كانت العبارةُ خاطئةً " خطأ"إذا كانت العبارةُ صحيحةً، وقل " صحيح"قل _ ج 
 .نجوى حزينة �نھا سوف = تسافر مع أخيھا .1
 .الوالدان = يريدان أن تدرس نجوى الطبَّ  .2
 .ا�خ مسافر ليكمل دراسته في الخارج .3
 .= تميل نجوى إلى دراسة اTداب مع أن دراسة اTداب مناسبة للفتاة .4
 .دراسة الطب = تصلح للفتاة �نھا تحتاج إلى استعداد .5
 .أخاھا �نه سيقف إلى جانبھا لدخول كلية اTداب شكرت ا�ختُ  .6
 .كلية الطب غيُر مفتوحٍة للبنات �نھن = يدرسن الطب .7
 .سوف يقتنع الوالدان �ن ا�َخ سيقف إلى جانب أخته .8
 
 : اقـــرأ_ د 

  الـعـلم في ا?ســPم                                    
كبير، فا?سPم يدعو إلى العلم ويحث عليه، ويعتبُر طلَب العلم  اھتمام ا?سPم بالعلم اھتمامٌ  

اقرأ باسم : "قال تعالى . وقد بدأ الوحُي با�مر بالقراءة وا?شادة بالعلم.  فريضةً على كل مسلم
 . علم ا?نسان ما لم يعلم. الذي علم بالقلم. اقرأ وربك ا�كرم. خلق ا?نسان من علق. ربك الذي خلق
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ده بالعلم، ليكون أھP للقيادِة الرشيدِة وا�سوة الحسنة ) ص(ولقد بعث هللا رسوله   وزوَّ

وأنزل عليك الكتاب والحكمةَ وعلَّمك ما لم تكْن تعلْم وكان فضُل هللا عليك " والمثل الكامل  
 "عظيما

ذلك العلم الذي ينظم كل ما يتصل بالحياة، و=  ،أبوابهوالقرأن يدعو إلى العلم من أوسِع  
فقد دعا القرآُن إلى النظر في كل مظاھر الوجود . يقتصر على علم الشريعة أو العلم الديني

 .ومظاھر الحياة كما دعا إلى دراسة الكائن الكبرى
ه النظَر إلى "  وفي ا�رض آياٌت للموقنين وفي أنفسكم أفP تُبصرون"  النبات بل وجَّ

لقد أخرج . والحيوان والجماد، ووجه القلوَب والعقوَل إلى بديع صنع هللا،  ودعا إلى التفكر في آياته
  .القرآُن الناَس من ظلمات الجھل إلى نور العلم والمعرفة

    
 : أجب عن ا�سئلة اTتية_ ھـ 
 ن ھذا ا�مر ؟                     ماذا قال تعالى ع. 5ھل اھتم ا?سPم بالعلم ؟                     .1
 إلى ما يدعو القرآن ؟. 6ماذا يعتبر ا?سPم طلَب العلم ؟              .2



  ھل يقتصر العلُم على الشريعة ؟. 7بماذا بدأ الوحي ؟                              .3
د هللا رسوله ؟                        .4  رآن القلوب والعقول ؟إلى ما وجه الق. 8بماذا زوَّ
 
 : ھـات مضاد ما تحته خط_ ز :                   ھـات مرادف ما تحته خط _ و 

 لماذا أنِت حزينة يا نجوى ؟. 1لماذا أنِت حزينة يا نجوى ؟                       .1
 .�نك ستسافر وتتركنا. 2.           أبي وأمي = يريدان أن أكون طبيبة .2
 .دراسة الطب ليست سھلة. 3.                  أميل إلى دراسة اTداب أنا = .3
 .ھناك فروع في الطب أنسب للفتاة. 4.        لكن دراسة اTداب أصلح للفتاة أيضا .4
 .سأقف إلى جانبك. 5.                               اعتمدي على هللا .5
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 10الوحدة 

ــة خــالـــية  شقـَّ
 : الحـــوار_ أ 

 لو سمحت، َمن المسئول عن ھذه العمارة ؟: المستأجر  
 .أنا وكيل صاحب العمارة... قل لي، ماذا تريد ؟ وسوف أساعدك : الوكيل    

 .مناسبة وأرغب في استِئجارھا إذا كانت) شقة ل�يجار(أرى =فتة : المستأجر  
 كم غرفةً تريد ؟:   الوكيل  

 .أريد خمس غرفٍ : المستأجر  
 .طلبك موجود، عندنا شقق أربع غرف وخمس غرف: الوكيل    

  في أي دور ؟: المستأجر  
  في الدور الثاني شقة خمس غرف، وفي الثالث أربع غرف، ھيا نأخذ المصعد: الوكيل    

 .إلى الدور الثاني أو=              
 .أفضل صعود السلم �رى منظر العمارة من الداخل =،: المستأجر  
         واسٌع ومنيٌر، والسلم من ... وھذا ھو المدخل... تفضل ... كما تحب : الوكيل    

 .، ويقوم عامPن بتنظيفھا7وھذه ھي الشقة، رقم . الرخام ا�بيض
 .ھذه ھي الغرفة ا�ولى، تصلح ل�ستقبال: المستأجر  
  .ُشرفةٌ كبيرة يمكن تغطيتُھا بالزجاج شتاء ولھا: الوكيل    

 .بقي أن أعرف قيمة ا?يجار: المستأجر  
 .أفھم من ذلك أن الشقة أعجبتك: الوكيل    

 .شقة جميلة = شك... نعم أعجبتني : المستأجر  
 .سوف نتفق إن شاء هللا: الوكيل    
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 : أجب عن ا�سئلة اTتية_ ب 



 من المسئول عن ھذه العمارة ؟ .1
 كيف عرف المستأجر أن بالعمارة شقة خالية ؟ .2
 ما طلبه ؟ .3
 لماذا يفضل الصعود بالسلم ؟ .4
 كيف يمكن استخدام الصالة الواسعة كغرفة طعام ؟ .5
 كيف تستفيد ا�سرة بالشرفة الكبيرة شتاء ؟ .6
 

 : إذا كانت العبارة خاطئة" خطأ"ت العبارة صحيحة، وقل إذا كان" صحيح"قل _ ج 
  .يريد المستأجر شقة ثPث غرف في الدور الخامس.1
 .في الدور الرابع شقق من أربع غرف وفي الخامس خمس غرف .2
 .المستأجر = يفضل صعود السلم �نه مريض .3
 .باب العمارة واسع ومنير، والسلم من الرخام ا�بيض .4
 .العمارة يوصل إلى صالة واسعة وبوضع ستارة تستخدمھا ا�سرة غرفة للطعاممدخل  .5
 .الشقة شرفة واسعة يمكن تغطيتھا بالزجاج شتاء .6
 
 : اقـــرأ_ د 

ھمــا  أفضـــل ؟                                            أيــُّ
ة، وذلك �ن ھذه الشقق يفضل كثير من الناس استئجار الشقق العالية في العمارات الشاھق 

وينَعُم فيھا بالنسيم الرقيق . بعيدة عن الضوضاء، = يشكو سكانُھا حرَّ الصيف أو برَد الشتاء
ولكنَّ بدَر . وإذا جلس في الشرفة ليP استمتع بمنظر المدينة وھي تسبح في النور. والھواء النقي

 . الدين له رأٌي آخر
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وبدر الدين رجل بَديٌن = . استأجر بدر الدين شقةً جميلةً في الدور العاشر من عمارة عالية 

يحب صعود السلم على ا?طPق، وھو يحضر من عمله متأخرا بعض الوقت، فيكون السكان 
 .     مٍر ھامٍ جميعا قد عرفوا من استعمال المصعد، وإذا صعد إلى الشقة = يفكر في النزول إ= �

وفي يوٍم شديِد الحر خرج بدر الدين من عمله، وعندما ركب سيارته لم تتحرك من مكانھا،  
وحاول تشغيلھا فلم تطعه ولم تستجب لمـحاولته، فتركھا وفضل السيَر على قدميه فالعمارة ليست 

 .بعيدة
لمصعد ووجد بابه وصل بدر الدين إلى عمارته ولم يكن قد أدركه التعب بعد، اتجه إلى ا 

أخبره الحارُس أن المصعد سوف . مفتوحا فدخل المصعد وأغلق الباب، ولكن المصعَد لم يتحركْ 
     .يتعطل لمدة ساعتين حتى يتمَّ إصPحه

 
 :إذا كانت العبارة خاطئة " خطأ"إذا كانت العبارة صحيحة، وقل " صحيح"قل _ ھـ 
 .الشقق العالية بعيدة عن الضوضاء .1
 .جلسَت في الشرفة نھارا  استمتعَت بمنَظر المدينة وھي تسبح في النور إذا .2
 .استأجر بدر الدين شقة جميلة في الدور الثاني عشر من العمارة .3



 .بدر الدين يحضر من عمله متأخرا �ن عمله كثير .4
 .يصعد بدر الدين دائما بالسلم �ن السكان كثيرون .5
 
 : ھـات مضاد ما تحته خط_ ز                     : ھـات مرادف ما تحته خط _ و 

 .أرغب في استئجارھا. 1.            قل لي ماذا تريد ؟ وسوف أساعدك .1
 .أفضل الصعود بالسلم. 2.                  أرغب في استئجار ھذه الشقة .2
 .من الداخل �رى منظر العمارة. 3.                                 إذا كانت مناسبة .3
 .ھذا المدخل منير. 4.                                 أريد خمس غرف .4
 .مدخلھا ضيق. 5.                     في الدور الثالث شقة خالية .5
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 11الوحدة 

 شقـــة لعروَســــــين
 : الحـــوار_ أ 

 .إن شاء هللا تناسب ھذه الشقة ذوقك:  طارق  
 .ما يعجبَك يعجبني: نـھـلـة  

 .انظري ھذا الممرَّ الطويل والغرف على الجانبين: طارق   
 .ولكن تبدو دورة المياه ضيقة ومظلمة... ھذه الغرفة ل�ستقبال ... آه : نـھـلـة  

 الداخل بجوار غرفة النومھذه دورة مياه إضافية، توجد أخرى واسعة وجميلة في : طارق   
 .تصلح ھذه الغرفة للطعام، فلھا باٌب يفتح على المطبخ... انظر : نـھـلـة  

 وما رأيك في المطبخ ؟... بالطبع، ففي ذلك راحة لك : طارق   
 .أحب ذلك كثيرا... واسع ومنير : نـھـلـة  

 .دراجھو أيضا من طراٍز حديٍث، ومجھٌز با�رفُف والخزانات وا�: طارق   
 .نافذةٌ واسعة وشرفة كبيرة تصلح تماما للنوم... أما تلك فأجمُل غرفٍة : نـھـلـة  

الشس         انظري تدخلھا... بالضبط، ھذا كان رأيي، فا?نساُن يقضي ثلَث عمره فيھا : طارق   
  .أيضا

 .التأثيثواTن = يبقى إ= ... وھذه غرفة الطفل في المستقبل إن شاء هللا : نـھـلـة  
 .أفضل ا�ثاِث البسيطُ المريحُ : طارق   
      لقد نصحتني . فP ترغب المرأةُ العاملة فيما يزيُد من تعبھا... وأنا أيضا : نـھـلـة  

 .الزميPت في العمل بذلك
 .ھيا نأخذ المقاسات: طارق   
 .على بركة هللا: نـھـلـة  
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 : أجب عن ا�سئلة اTتية_ ب 
 كم دورة مياه في ھذه الشقة ؟ .1
 بـم جھز المالُك المطبَخ ؟ .2
 لماذا أعَجَب المطبخ نھلة ؟ .3
 ؟ أي الغرف اختاراھا للطعام .4
 أي الغرف اختاراھا للنوم ؟ .5
  ما نوع ا�ثاث الذي تفضله المرأة العاملة ؟ .6
 قاساِت الشقة ؟لماذا أخذ العروسان م .7
 اذكر ثPَث صفات للشقة التي تحب أن تسكن فيھا ؟ .8
 

 : إذا كانت العبارة خاطئة" خطأ"إذا كانت العبارة صحيحة، وقل " صحيح"قل _ ج 
 .طارق ونھلة عروسان يبحثان عن شقة خاتية يسكنان فيھا .1
 .طارق ونھلة يدخPن الشقة فيعجبان بھا .2
 .طويل وغرف داخليةفي ھذه الشقة ممر غير  .3
 .في ھذه الشقة دورة مياه واحدة ضيقة ومظلمة .4
 .ھذه الغرفة تصلح للنوم �ن لھا بابا يفتح على المطبخ: نھلة تقول  .5
 .المطبخ من طراٍز حديٍث فھو مجھز با�رفف والخزانات وا�دراج .6
 .العروسان يفضPن ا�ثاَث البسيطَ المريحَ  .7
 .غُب فيما يزيد من تعبھاالمرأة العاملة تر .8
 : اقـــرأ_ د 

  بـيـت جمــــيل                                  
تزوج عبد الكريم في الصيف الماضي، وقد استأجر بيتاً جميPً في منطقٍة ھادئٍة بعيدٍة عن  

وفي وسطھا حوَل بيتِه حديقةٌ فيھا أزھاٌر جميلةٌ، وأشجاٌر للفواكه، . ا�سواِق والمحPت التجارية
 .نافورةٌ يتدفُق منھا الماء
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في الطابق ا�ول ثPُث غرٍف، غرفة ا?ستقبال وغرفة . يتكون بيُت عبِد الكريم من طابقين 

 .وفي الطابق الثاني غرُف النوم وغرٌف ل�طفال. الطعام وغرفة المكتب
في غرفة ا?ستقبال أرائك وثيرة وكراسيُّ : الكريم وزوجتُه أثاَث ھذا البيت وقد اختار عبُد  

وفي غرفة الطعام خزانةٌ . وفي ا�ركان مجموعة من الزھريات الجميلة. فخمةٌ وسجاد ثمينٌ 
 .للفضيات وا�طباق وا�كواب، ومنضدةٌ كبيرةٌ حولھا الكراسي

ه الزوجان اعدادا   جميPً، وتم فرُش الغرف بأثاٍث مريٍح، فP تقُع أما الطابق الثاني فقد أعدَّ
ھذا ا�ثاُث يدلُّ على حسِن ا?ختيار وسPمة الذوق، وقد جمع . العيُن إ= على كل جميٍل ترتاح اليه

 .ھذا البيُت بين الطراز العربي ا�صيل والطراز العصري الحديث
 

 : أجب عن ا�سئلة اTتية_ ھـ 



 من اختار أثاَث البيت ؟. 6                   متى تزوج عبد الكريم ؟    .1
    ماذا في غرفة ا?ستقبال من ا�ثاث ؟. 7أين بيُت عبِد الكريم ؟                         .2
 ماذا تضع في الزھريات ؟. 8ما الذي يحيط بھذا البيت ؟                    .3
 ما أثاث غرفة الطعام ؟. 9كم طابقا لھذا البيت ؟                         .4
 على أي شيئ يدل ھذا ا�ثاث ؟. 10كم غرفةً بالطابق ا�ول ؟                   .5
 
 : ھـات مضاد ما تحته خط_ ز :                خط  ھـات مرادف ما تحته_ و 

 ! انظري ھذا الممر الطويل. 1.     إن شاء هللا تناسب ھذه الشقة ذوقك .1
 .ھذه دورة مياه إضافية. 2.                       ياه إضافيةھذه دورةُ م .2
 .ھذا المطبخ من طراز حديث. 3.             ا?نسان يقضي ثلَث عمره فيھا .3
 .أفضل ا�ثاث البسيطُ المريحُ . 4.                           ھذه النافذة واسعة .4
  = ترغب المرأة العاملة فيما يزيد من . 5.                    نصحتني الزميPت بذلك .5

    .تعبھا          
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 12 الوحدة

 شـــقـة مفـــروشــة
 : الحـــوار_ أ 

 .ستجد الشقة حسَب طلبِك تماما بإذن هللا... ادخل ... تفضل : السمسار 
 مرتفعةً قليP ؟ ولكن، أليست ھذه الشقةُ : المستأجر 
 .الدور العاشر مطلوٌب لبُعده عن الضوضاء والُغبار: السمسار 
 ولكن، ماذا يحدُث لو تعطل المصعُد ؟: المستأجر 
 ! اطمئن من ھذه الناحية. بالعمارة مصعدان جديدان يعمPن بانتظام: السمسار 
 .كم حجرةً للنوم: المستأجر 
 ، بكٍل منھما سريٌر كبيٌر وخزانةٌ للمPبس ومرآةتوجد حجرتان واسعتان للنوم: السمسار 
 .ھاتان الحجرتان مناسبتان فعPً : المستأجر 
       وذلك تلفزيون ملّوٌن، ... أربعة مقاعَد وأريكتان ... وھذه غرفة الجلوس : السمسار 

 .     وا�رض كلھا مفروشةٌ بالسجاد الصناعي كما ترى
 ھل بھا تليفون ؟: المستأجر 

 .وھناك توصيلةٌ في كل غرفة...  طبعا : ر السمسا
 وأين المطبخ والحمام ؟: المستأجر 
 .المطبخ واسٌع ويُستخدم لتناول الطعام أيضا. أمام الحجرتين مباشرة: السمسار 
 جميل، وھل أدواته كاملة ؟: المستأجر 
 .الPزمةُجھّز المطبخ بفرٍن يعمل بالكھرباء، وثPجة كبيرٍة وجميع ا�دوات : السمسار 
 متى أقابل وكيَل العمارة ؟... عظيم : المستأجر 
 .مكتبُه في الدور ا�ول... تُقابله اTن : السمسار 
 ."العربون"ھيا بنا إليه لدفع : المستأجر 
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 : أجب عن ا�سئلة اTتية_ ب 
     المرتفعة ؟لماذا يفضل بعض الناس ا�دوار  .1
                         كم مصعدا بھذه العمارة ؟ .2
 بماذا تُغطى أرُض ھذه الشقة ؟ .3
 ماذا في حجرة الجلوس ؟ .4
 بماذا ُجھِّز المطبُخ ؟ .5
 لماذا سيذھب المستأجر إلى وكيل العمارة ؟ .6
 

 : ة خاطئةإذا كانت العبار" خطأ"إذا كانت العبارة صحيحة، وقل " صحيح"قل _ ج 
 .بالعمارة مصعدان جديدان يعمPن بانتظام .1
 .سيذھب المستأجر إلى الدور العاشر حيُث مكتُب وكيل العمارة لدفع العربون .2
 .كانت الشقةُ مفروشةً حسَب طلِب المستأجر تماما .3
 .ھذه الشقةُ مكونةٌ من أربع غرف ومطبٍخ وحمامٍ  .4
 .وخزانةٌ للمPبِس ومرآةٌ  يوجد بھذه الشقة سرير كبيٌر واحد .5
 .أعجب المستأجر بھذه الشقة وأراد أن يستأجرھا .6
 .المطبخ مجھز بفرٍن كھربي وثPجة وأدواته كاملة .7
 
 : اقـــرأ_ د 

من العادات التي كانت ُمتَّبَععةً في بعض البPد العربية، أن العروس حين تقبض صداقھا،  
تسير ھذه العربات في شوارع . ُث على عرباٍت تجرھا الخيليُحَمل ھذا ا�ثا. تشتري أثاَث بيتھا

المدينة، ويتقدمھا فريق من العازفين حتى يصل ھذا الموكب إلى بيت الزوجـية، وھناك يقوم أھل 
 .العروس بفرِش البيت وترتيِب ا�ثاث على أنغام الموسيقى
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ن ھذا ا�ثاُث يُحَمل على الجمال، ويَصحُب ھذا الموكَب مجموعةٌ من أما في القرى، فكا 

النساء من أھل العروس في الھوادج، وتسير ھذه الجمال بما تحمُل في طُرقات القرية حتى تصل 
    .إلى بيت الزوجية، فتقوم النساء بإعداِد البيت =ستقبال العروسين ليلةَ الزفاف

ذه العاداِت صارْت قليلةً، = نشاھدھا في المدينة، ولكن أحيانا أما في أيامنا الحاضرة فإن ھ 
 .نراھا في القرى حيث = يترك الناُس ما تعّودوا عليه بسرعة

 
 : ام� الفراغات بكلمات مناسبة_ ھـ 
 .متبعة خاصة به.............. لكل بلد  .1
 .صداقھا................ قبضت  .2
 .البيت...... ............اشترت ا�سرة  .3
 .تجرھا الخيل............ كان ا�ثاُث يحمل على  .4



 .فريق من العازفين.............. يتقدم  .5
 .الزوجية.............. وصل ا�ثاُث إلى  .6
 .الموسيقى.............. استمتع الناُس ب  .7
 .يحمل ا�ثاُث على الجمال............... في  .8
 
 : ھـات مضاد ما تحته خط_ ز :                   ما تحته خط ھـات مرادف _ و 

 ... ادخل... تفضل . 1أليست ھذه الشقة مرتفعة ؟                   .1
 أليست ھذه الشقة مرتفعة ؟. 2ماذا يحدث لو تُعطل المصعد ؟                 .2
   .ضر في نھاية ھذا الشارعسوق الخ. 3.                       أربعة مقاعَد وأريكتان .3
 .أدواته كاملة. 4.        ا�رض مفروشة بالسجاد الصناعي .4
 .بالعمارة مصعدان جديدان. 5.         جھز المطبخ بفرن يعمل بالكھرباء .5
 .المطبخ واسع ويستخدم كحجرة طعام. 6.         ھناك سوق مركزية أسفل العمارة .6
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 13الوحدة 

 رمضـــان كــــريم
 : الحـــوار_ أ 

 .غدا رمضان بإذن هللا: ا?بن    
 ھل ثبتت الرؤية ؟: الوالد   
 .نعم، كنُت جالسا أمام التلفزيون وسمعُت المذيَع يعلن ثُبُوَت رؤيِة الھPل: ا?بن    
 .نحتاج إليه في السحورالحمد �، لقد أحضرُت معي ما : الوالد   
 كانت لي رغبةٌ في الصيام العاَم الماضى ولكنك منعتَني، فماذا ترى ھذا العاَم ؟: ا?بن    
  لقد ِصرَت صبيًا بالغا، وأصبح جسُمك قويًا وليس بك مرٌض والحمد �، فما: الوالد   

 .عليك إ= أن تنوَي الصيامَ            
 اجبا علي، وھل ستأخُذني معك لصPة التراويح في المسجد ؟ إذن صار الصياُم و: ا?بن   
 .سيكون ھذا مبعَث سعادتي ماُدْمَت قادرا على ذلك: الوالد  
 .أخي عبُد الرحمن يودُّ الصياَم أيضا: ا?بن   
 .مازال أخوك عبُد الرحمن صغيًرا، والديُن يسٌر = عسرٌ : الوالد  
 .بُح من الصائمينما أعظَم سعادتي �نني سأص: ا?بن   
 = يكفي أن تمتنع عن الطعام والشراب لكي تكوَن صائما، بل =بد من ا?متناع: الوالد  

 .عن كل ما يفسد الصيام من أعمالٍ           
 

  : أجب عن ا�سئلة اTتية_ ب 



        عاَم ؟لماذا صار الصياُم واجبا عليه ھذا ال. 5ماذا أعلن المذيع ؟                           .1
 ما شعوره عندما عرف أنه سيصوم ؟. 6من الذي كان جالسا أمام التلفزيون ؟        .2
   أيكفي أن يمتنع المسلم عن الطعام والشراب في الصيام؟. 7بماذا أخبر ا?بُن أباه ؟       .3
   بد الرحمن ؟لماذا = يصوم ع. 8ماذا كانت رغبةُ ا?بن في العام الماضى ؟                .4
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 : إذا كانت العبارة خاطئة" خطأ"إذا كانت العبارة صحيحة، وقل " صحيح"قل _ ج 
 .كان ا�ب يعرف قبل حضوره إلى البيت أن غدا رمضان .1
 .عرف ا?بن أن غدا رمضان �نه رأى الھPل .2
 .عام الماضي ولكن والَده سيمنعه من الصيام ھذا العامَ كان ا?بن صائما في ال .3
 .سيأخذ الوالد ابنَه معه إلى المسجد لصPة التراويح .4
 .سوف = يصوم عبد الرحمن ھذا العاَم �نه صغير .5
 .حزن ا?بُن �نه سيُمنع من الطعام والشراب في النھار .6
 .سلمون ذلك وھم في بيوتھمتعلن ا?ذاعةُ ثبوَت رؤية الھPل حتى يعرَف الم .7
 .يكفي أن يمتنَع المسلُم عن الطعام والشراب لكي يكوَن صائما .8
 
 : اقـــرأ_ د 

توقَف البرنامج، وأعلَن المذيُع ھذا . كان ا?بن جالسا أماَم التلفزيون، يشاھُد برامَجه المختلفةَ  
وانتظَر عودةَ  ،ِرح ا?بُن بھذا الخبرف". غدا رمضان بإذن هللا، لقد ثبتت رؤية الھPل: "الخبَر السار

وكان الوالُد راجعا . عندما عاَد الوالُد، قال له ابنُه ھذا الخبَر السار الذي سمعه. والِده من الخارج
وحِمد الوالُد هللاَ أنه أحضَر معه كلَّ ما . من السوق يحمل معه ما اشتراه من طلبات رمضان

 .يحتاجون إليه في السحور
من والده أن يوافَق على صيامه ھذا العاَم، �نه كان قد َمنََعه العاَم الماضي من  طلب ا?بنُ  
فرح ا?بُن فرًحا . وافق ا�ُب على ذلك �ن ابنَه صار كبيًرا، وأصبح الصياُم واجبا عليه. الصيام

سجد ولكنه طلب من والده أيضا أن يأخذه معه كلَّ يوٍم إلى الم. شديًدا �نه سيصبح من الصائمين
 .لصPة التراويح

 
 : أجب عن ا�سئلة اTتية_ ه 

 أين يجلس ا?بن ؟ .1
 ماذا يشاھد ؟ .2
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 ماذا أعلن المذيع ؟ .3
 كيف حال ا?بن عندما سمع الخبر السار ؟ .4
 من أين يرجع الوالد ؟ .5
 ماذا يحمل معه ؟ .6
 بُن من والده ؟ماذا طلب ا? .7
 لماذا طلب منه كذلك ؟  .8

 



 : ھـا مرادف ما تحته خط_ و 
 ھل ثبتت الرؤية ؟ .1
 .كانت له رغبةُ في الصيام العاَم الماضي .2
 .لقد ِصْرَت صبيا بالغا .3
 .وأصبح جسُمك قويا .4
 .صار الصياُم واجبا .5
 .أخي عبد الرحمن يود الصيام .6
 

 : ھـات مضاد ما تحته خط_ ز 
 .لي رغبةٌ في الصيام .1
 .أصبح جسمه قويا .2
 .سيكون ھذا مبعَث سعادتي .3
 .سأصبح من الصائمين .4
 .سيمنعه والده من الصوم .5
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 14الوحدة 

 ھل تفكر في مستقبلك ؟
 : الحـــوار_ أ 

 ن تكون في المستقبل ؟بعد الدراسة، ماذا تريد أ: المدرس   
 ھل فكرَت يا شريف في مھنة الطب ؟             
 ما رأيك في أن تكون طبيبا ؟             
        أتمنى أن أصبح   . فأنا = أحب المرض و= المستشفيات. = أظن يا أستاذ: شـريف  

  -   .مھندسا �بنَي البيوَت والعماراتِ 
 وأنِت يا فاطمة ؟ :  المدرس
 .أحب أن أكمل دراستي في جامعٍة دينيٍة �صبَح داعيةً ل�سPم: فاطمة   

 .وأنت يا خليل، ما رأيك في أن تُصبح محاميًا ؟ فأنت ماھر في الخطابة: المدرس  
        فأنا أحب الكتابة وأتمنى أن أُصبح صحفيًا �كتَب في   . أفضل الصحافةَ : خليل    

 .مشكPت المجتمع
 وأنت يا فريد، ماذا تختار ؟: المدرس  
  أحب أن أكون =عبًا مشھوًرا في كرة القدم، يتحدُث عني الناس، وتكتُب عني: فريد     

 .الصحف            
 .عجـبا، لم يفكر أحٌد منكم في مھنة التعليم: المدرس  
 .إنھا مھنةٌ شاقةٌ ... = يا أستاذ !!  التعليم : التPميذ  

 



 : ة اTتيةأجب عن ا�سئل_ ب 
 من يتمنى أن يُصبَح مھندسا ؟. 4ماذا يريد المدرس لشريف في المستقبل ؟      .1
 لماذا يريد خليل أن يصبح صحفيًا ؟. 5لماذا يريد شريف أن يصبح مھندسا ؟        .2
 لماذا لم يفكر أحد في مھنة التعليم ؟. 6ماذا تحب فاطمة لنفسھا في المستقبل ؟       .3
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 : اختر ا?جابة الصحيحةَ لكل عبارٍة مـما يأتي_ ج 
 .............. = يريد شريف أن يكون طبيبًا �نه .1

 .يسكن بعيدا عن كلية الطب) ج.                 (يفضل أن يكون محاميا) أ)    
 .= يريد أن يصبح غنيا)  د(   .                = يحب المستشفيات) ب)  
 .لتصبح داعيةً ل�سPم........... تريد فاطمة أن تكمل دراستھا في جامعٍة  .2
 دينية) د(رياضية         ) ج(اوربية        ) ب(عربية    ) أ)   
 ................... لم يفكر أحد التPميذ في مھنة التعليم .3

 �ن دراستھا صعبة) ج(                     �نھا مھنة شاقة     ) أ)     
 �ن ا�ستاذ لم يسأْلھم عنھا)  د(�نھم = يحبون المدرسة                 ) ب)   
 ................ يريد فريد أن يكون =عبًا مشھوًرا في كرة القدم .4

 ليتحدث عنه الناس) ج)                         ليكسب المباريات) أ)    
       ليَبنَي العمارات) د(ليكتَب في الصحف                       ) ب)  
 .............. استطعُت أن أعرَف أخباَر الوزارة مبكًرا من صديقي .5
 الطبيب) د(المھندس        ) ج(الصحفي         ) ب(الُمحامي      ) أ)   

 
  : اقـــرأ_ د 

فالوالد يعتقد أن النقود . كافيا لمصروف الجيب من والدھماعبد هللا وسميرة = يأخذان مبلغا  
 .وا�ُم تُشاركه أيضا في نفس الرأي. الكثيرة قد تفسُد ا�و=دَ 

ويقو=ن إن اTباَء = يمكنُھم أن يشتروا كل . وبالطبع، = يوافق عبد هللا وسميرة على ذلك 
 .بناُء من مصروف الجيبفھناك أشياء صغيرةٌ يجُب أن يشتريَھا ا�. شيئ �بنائھم

: يَُردُّ عبد هللا وسميرة قائلين . وعندما يقول الوالدان إن على ا�و=د أن يُقَدِّروا قيمةَ المال 
إنھما يُدركان قيمَة المال جيًِّدا، وإذا كان مصروفُھما كافيًا فسوف يتعلمان كيف يُنفقان باعتداٍل، 

 .وكيف يُوفران ويدَّخران
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 : اختر ا?جابةَ الصحيحةَ لكل عبارة مما يأتي_ ھـ   
 ............... عبد هللا وسميرة = يأخذان مبلًغا كافيًا لمصروف الجيب .1

 .�نھما يدركان قيمةَ المال) ب)            .�ن ا�مَّ تشتري كلَّ شيٍئ لھما) أ)     
 .�نھما = يريدانه) د.    (لوالدين يخافان أن يُفسَدھما الماُل الكثيرُ �ن ا) ج)    
 .الرأي................... ا�مُّ تشارُك ا�َب  .2

 الذي) د(تلك              ) ج(نفس               ) ب(بعض            ) أ)    
 .................... مصروف الجيب الكثير .3

 .ضروري لشراء ا�شياء الغالية) ب.                  (عَض ا�و=دقد يُفسد ب) أ)    



 .شيٌئ = يحبُه ا�بناءُ ) د.           (يساعد على إدراِك قيمِة المال) ج)   
 .وا�م كPم ا�ب................ = يوافق عبد هللا وسميرة  .4

 ِمن) د(            على  ) ج(في               ) ب(إلى               ) أ)    
 .نفَس الرأي................ ھي . ا�م تفكر مثَل ا�بِ  .5

 تُشاِرُكه) د(تُقابلُه            ) ج(تُحدثُه            ) ب(تُِجيبُه           ) أ)    
 
 : كما في المثال) ف... إذا ( اربط بين كل جملتين مما يأتي مستخدما _ و 

 .مصروُف الجيِب كافِيًا ـ سوف يدخر الوالدان م ـ  كان: المثال     
 .ت ـ إذا كان مصروُف الجيِب كافِيًا فسوف يدخر الوالدان            

 .كانت النقوُد كثيرة  ـ  سوف يفسد ا�و=د .1
 .كان الشيُء رخيًصا  ـ  سوف أشتريه بمصروف الجيب .2
 .لَغ المطلوبكانت ا�مُّ تُْنفُِق باعتِداٍل  ـ  سوف تُوفر المب .3
 .كان ا�و=ُد يتَعبون في كسب المال  ـ  سوف يُدِركون قيمتَه .4
 .كان الجوُّ جميP ـ  سوف نخرج في رحلة .5
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 15الوحدة 

 الكلمـــات المتقــــاطعة
 : الحـــوار_ أ 

 ات المتقاطعة يا أخي ؟ھل تساعدني في حلِّ ھذه الكلم: نورة   
 ! أ= ترين أنني مشغوٌل بقراءة ھذا الكتاب: يونس  
 .سأَُحلُّھا وحدي. على العموم، باقي أربُع كلماٍت فقط: نورة   

 .الذي كان يعرف لغةَ الطيِر والحيوان النبي: السطر ا�ول ا�ُفُقي           
 .يُد أن أقرأأر. دعيني من فضلك. ذلك سليمان عليه السPم: يونس  
 .قصةٌ مشھورة كتبھا طه حسين: السطُرالثالُث الرأسيُّ : نورة   
 كم حرفا ؟: يونس  
 .ستةُ حروٍف يا يونس: نورة   
 .أشھُر كتِب طه حسين" . ا�يام: "يونس  
 إحدى عجائب الدنيا السبِع القديمِة كانت في أحد بPِد الجزيرِة العربية... واTن : نورة   
 وما عدُد حروِفھا ؟: يونس  
 .وتتكون من كلمتين. سنةُ حروٍف أيضا: نورة   
 .سدُّ مأِرب، الذي كان في اليمن: يونس  
    .الكلمةُ ا�خيرة، أرجوك يا أخي: نورة   
 .من فضلِك = تُقاِطِعيني طواَل الوقِت ھكذا، أريُد أن أقرأَ : يونس  
 .شخٌص يُقاطُع غيَره طواَل الوقتِ : نورة   

 .ُمْزعـج: نس  يو



 .أربعةُ حروٍف آخرھا جيم. تماما يا يونس: نورة   
 .ھل انتھيِت ؟ أستطيُع أن أقرأَ اTن. الحمد �: يونس  
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 : أجب عن ا�سئلة اTتية_ ب 
  كانت في الدنيا القديمة ؟" عجيبةً "كم . 6من كان مشغو= بقراءة الكتاب ؟            .1
 من الذي كان يعرف لغة الحيوان ؟. 7لماذا ذھبت نوَرة إلى أخيھا ؟                 .2
 ؟ " ا�يام"من الذي كتب قصة . 8لماذا لم يوافق يونس على مساعدة أخته ؟   .3
 ؟" الحمد �"لماذا قال يونس . 9؟     " المزعج"َمن يقِصد يونس بالشخص  .4
  ھل فھمت نورة كPَم يونس ا�خير ؟. 10ن كم حرٍف تتكون الكلمة ا�خيرة ؟  مِ  .5
 

 : اختر ا?جابة الصحيحةَ لكل جملٍة مما يأتي_ ج 
 .......... طلبت نورةُ من يونس أن يُساعَدھا في حلِّ الكلمات المتقاطعة �نھا .1

  أن تُحلُّھا وحَدھا= تريد ) ب(تريد أن تقاطعه                       ) أ)    
 = تريده أن يقرأَ الكتاب) د(= تعرف الحل                        ) ج)   
 ..................... كانت الكلمات الباقية بدون حلٍّ  .2
 خمَس كلمات) د(أربَع كلمات     ) ج(ثPَث كلمات       ) ب(كلمتين    ) أ)   
 .................. Pم فيكانت كلمة النبي سليمان عليه الس .3
 السطر ا�ول ا�ُفُقيّ ) ب(السطر ا�ول الرأسي                 ) أ)   
 السطر ا�خير) د(السطر الثالث                         ) ج)  
 .................... ا�يام قصةٌ مشھورةٌ كتبھا .4
 أحمد شوقي) د(  ابن الرومي  ) ج(الجاحظ      ) ب(طه حسين      ) أ)   
 .................... الشخص الذي يقاطُع غيَره َطواَل الوقِت اسمه .5
      ُمزعج) د)         مشغول) ج(مسئول        ) ب(مشھور        ) أ)   

 
 : اقـــرأ_ د 

ٌر، فاTباُء ينظرون إلى ا�بناء على أنھم كبا. ھناك خPفاٌت تحدُث دائًما بين اTباء وا�بناء 
 .وينَسون فاِرَق الِسنِّ بينھم، ويريدون من ا�بناء أن يكونوا صورةً ثانيةً منھم
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ًرا، و= وا�بناُء ينظُرون إلى اTباء على أنھم من عصٍر قديٍم، وأنھم يفكرون تفكيًرا متأخ 

 .وھذه ھي أھَمُّ أسباِب الخPف. يُمكُن أن يتفقوا معھم في الرأي
ولكْن إذا نظَر اTباُء إلى أبنائھم نظرةً أخرى ليفھموھم بطريقٍة أفضُل، وإذا تذكروا كيف  

أنھم كانوا في نفس ھذا الموقف من آبائھم، �دركوا أنھم يجُب أن يُغيِّروا معاملتَھم �بنائھم، 
 .أكثَر صبًرا وفھًما ويكونوا
أما ا�بناُء فيَِجُب أن يُدركوا أن طاعةَ الوالدين من طاعة هللا، وأنھم في كثيٍر من ا�حيان =  

ھم، وإذا أطاعوا أبويِھم كان ذلك خيًرا لھم وأفضل  .يعرفون ما ينفُعھم وما يُضرُّ
 



 : اختر ا?جابة الصحيحة لكل عبارة مما يأتي_ ھـ 
 .نظرة ا�بناء ل�باء) ج.      (طاعة ا�بناء ل�باء) أ:   (ذا الكPم أفضل عنوان لھ .1

 .تفكير اTباء المتأخر) د.       (اختPف الرأي بين اTباء وا�بناء) ب)                  
 ....................... خطأُ اTباِء في نظرتھم ل�بناء، أنھم .2

 .يحسبون جيدا فارق السن بينھم)  ب.        (يأمرون أو=َدھم دائما بدون سبب)  أ)
 .= يحبون �و=دھم أن يكونوا مثلَھم) د.        (ينظرون إلى ا�بناء على أنھم كبار) ج)

 ............................. خطأُ ا�بناِء في نظرتھم ل�باء .3
 .ن تفكيًرا متأخًراأن اTباَء يفكرو) ب.   (أنه من السھل أن يتفقوا معھم في الرأي) أ)
 .أن اTباَء يتمنون لھم الخير) د.     (أن اTباَء يجب أن يكونوا أكثَر صبًرا) ج)

 ................................يجب أن يعرف ا�بناُء أن اTباَء  .4
 .= يحبون �بنائھم الخير) ب.   (يدركون تماما ما ينفع أبناءھم وما يضرھم) أ)
 .= يُحاِولون أن يفھموھم) د(ٍم = يُحسنون التفكير           من عصٍر قدي) ج)

 ........................... من أسباب الخPف بين اTباء وا�بناء .5
 .قراءة اصحف) ب.                            (جمُع الطوابع) أ) 
          .نظافة ا�سنان) د.                      (مصروف الجيب) ج)        
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 16الوحدة 

 وداًعـــا أيتھا المدرســة
 :الحـــوار _ أ  

 .لقد حاَن الوقُت لنا جميًعا أن نقول وداًعا للمدرسة: خالد         
عوا. تعالوا ھنا: عبد القادر     .نريد أن نسمَع كلمةَ َوداعٍ . ھيا. تجمَّ

 .ولكن، ماذا يُمكننا أن نقوَل بھذه المناسبة ؟ من يحسْن الكPَم يتقدمْ :       خالد   
 .قل شيئًا �صدقائنا يا يوسف                 

         ؟ أنا ؟ أنا = أستطيُع الكPَم با�ُردية و= ا?ندونيسية و= حتى ..!من : يوسف       
   .السواحلية

 جميًعا نتكلُم اTن العربية ؟أَنسيَت أننا : خالد         
 .إن تُساعدوني أتكلْم بالعربية. بالطبع =: يوسف       
 .تفضل أيھا الخطيُب الكبير. متى تتكلْم نُْنِصْت لكPمك: خالد         
         انتھى عاُمنا الدراسي، وذھبت أياُمه . يا أيھا ا�صدقاُء ا�عزاءُ . إخواني: يوسف       

            إلى . أرجو أن تقضوا عطلةً سعيدةً . لُممتعةُ وبعَد قليٍل سنفترقُ ا الجميلةُ 
      .إلى اللقاء جميًعا. اللقاء يا إخواني

 .أَكمْل يا إدريس: خالد        
        فما أجمَل أن نتكلَم لغةَ القرآن، وما . لقد َمنََحنا هللا ھذه الفرصةَ الغاليةَ : إدريس      
أماِن هللا أيھا         وفي . فُشكًرا �. تمَع ھنا على لساٍن واحٍد، لساٍن عربٍي مبينٍ أجمَل أن نج

  .ا�صحاب



 .في أمان هللا: خالد        
 .مع السPمة: عبد القادر  
  .إلى اللقاء، إلى اللقاء: الصف      
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 : اTتيةأجب عن ا�سئلة _ ب 
 من أكمَل كPَم يوسف ؟. 6من بدأ الكPم ؟                                    .1
  ما العطلة التي سيبدؤھا التPميذ ؟. 7لماذا سيفترق التPميذ ؟                            .2
 من قال آخَر كلمٍة في الوداع ؟. 8ما اللغات التي = يستطيع يوسف الكPم بھا ؟  .3
 ما الفرصة التي منحھا هللا لھم ؟. 9من الخطيب الكبير ؟                               .4
 لماذا شكر إدريُس هللاَ في كلمته ؟. 10لماذا لم يوافق يوسف على الكPم أو= ؟       .5
 

 : اختر الكلمة التي تكمل كل جملة مما يأتي_ ج 
 .أقدمھا لكيمكُن أن ................ ھذه أقلُّ  .1

 قيمة) د(قيادة           ) ج(ِخدمة          ) ب(تPوة         ) أ)    
 وسيلٍة لكسب قلوب الناس ؟.............. ھل تعرف  .2
     أبرد) د(أفضل          ) ج(أثقل            ) ب(أنَشط         ) أ)   
 .السعيدة............ سوف أدعوك إلى منزلي بھذه  .3
 المشكلة) د(الجولة         ) ج(الھدية            ) ب(المناسبة       ) أ)  
 ................... أكن أظن أنك اشتريَت الحقيبةَ لھذا لم .4
 الغرض) د(ا�جر         ) ج(العثور            ) ب(ا?طPع      )أ)  
 باب الصغير ؟أن يدخل من ھذا ال.............. كيف يستطيع ھذا الجمل  .5
         ا�صفر) د(السريع       ) ج(الضخم           ) ب(القصير      ) أ)  
     
 : اقـــرأ_ د 

بعض التPميذ = يحبون الِزّي المدرسّي، ويقولون إن ا�و=َد = يجُب أن يظھروا بنفس  
 .المظھر، =بُدَّ أن يكونوا أحراًرا في ارتداء الِزيِّ الذي يُعجبُھم
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فالفقراُء وا�غنياُء . وھناك من يختلف في الرأي مع ھؤ=ء، فيقول إن الزي المدرسّي أفضل 
عنَدئِذ = يتباھى ا�غنياُء بمPبسھم الفاخرة، و= . من التPميذ يجُب أن يكونوا جميًعا بَِمظھٍر واحدٍ 

 .مPبسھم الرخيصةيخَجُل الفقراُء من 
ونحن نريد أن نُعبّر عن أنفسنا أن الزي المدرسي = يساعدنا على ذلك، �ننا = نختار اللوَن  

 .والشكَل الذي نريده، ولكنه في نفس الوقت يؤدي غرًضا ونفًعا لمن يرتديه
 

 : أجب عن ا�سئلة اTتية_ ھـ 
 دا ؟ماذا يحدث عندما يرتدي الفقراء وا�غنياء ِزيا واح .1



 بماذا يتباھى التPميذ ا�غنياء ؟ .2
 لماذا يفضل بعُض التPميذ الزي المدرسي ؟ .3
 لماذا = يحب بعض التPميذ الزي المدرسي ؟ .4
 من الذين لن يتباھوا بمPبسھم عندما يرتدون الزي المدرسي ؟ .5
 من الذين لن يخجلوا من مPبسھم عندما يرتدون الزي المدرسي ؟ .6
 
 : ل إلى الجمع مع تغيير ما يلزم كما في المثالينحو_ و 

 .م ـ الغني =بد أن يعين الفقير) : 2.  (م ـ التلميذ يجب أن ينفق باعتدال) : 1(المثال 
 .ت ـ ا�غنياء =بد أن يعينوا الفقير.           ت ـ التPميذ يجب أن ينفقوا باعتدالٍ    
 .سولهمن الواجب على المسلم أن يطيع هللا ور .1
 .المھندس أوشك أن يكمل العمارة .2
 .أ= يُقاطع الكبير الصغير يجب .3
 .عسى الغائُب أن يعود إلى أھله .4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                
 ، بعون هللا3تم المطالعة                                  

  مــزن                                                             
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� ‹‚.ŒئAت  ي : 

 .يمكُن أن أقدمھا لك................ ھذه أقلُّ  .1



 قيمة) د(قيادة           ) ج(ِخدمة          ) ب(     تPوة    ) أ)    
 وسيلٍة لكسب قلوب الناس ؟.............. ھل تعرف  .2
     أبرد) د(أفضل          ) ج(أثقل            ) ب(أنَشط         ) أ)   
 .السعيدة............ سوف أدعوك إلى منزلي بھذه  .3
 المشكلة) د(الجولة         ) ج(ة            الھدي) ب(المناسبة       ) أ)  
 ................... أكن أظن أنك اشتريَت الحقيبةَ لھذا لم .4

          ا�جر) ج(العثور            ) ب(ا?طPع      )أ 
  


