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مقدمة 

 
في عصرنا ىذا مع زيادة االىتمام بمكانة الدول العربية في مجال السياسة واالقتصاد ودورىا الرائد 

وعمى . في بناء الحضارة العالمية، يزداد االىتمام بتأليف الكتب التعميمية في ميدان تخصص المغة العربية
الرغم من الجيود التي بذلت في ىذا المجال، فإننا ما زالنا في حاجة ماسة لمزيد من الكتب الجديدة التي 

.   تمبي متطمبات راغبي تعمم العربية المتجددة
وقد تم تأليف ىذا الكتاب ليسيم في نشاط معيد المغات الشرقية بجامعة قازان في جميورية 

تتارستان، وليعبر عن حاجة المعيد في عرض المادة المغوية بشكل يالئم نظامو التعميمي سعيا إلى تحقيق 
وفي أثناء إعداد ىذا الكتاب تم . ما يستطيع أن يقدمو لطالب الجامعة من المساعدة في سبيل تعمم العربية

.    عرض المادة المغوية عرضا يالئم روح العصر ومستجداتو ويفي بمتطمبات المجتمع المعاصر
 

          أهداف الكتاب 
 

كان تصنيف المادة المغوية في ىذا الكتاب ييدف إلى تنمية ميارات لغوية كاالستماع وفيم 
وكل ىذا يرمي إلى إكساب الطالب قدرة اتصالية . المسموع والمحادثة والقراءة واستيعاب المقروء، والكتابة
أما عناصر المادة المغوية التي يضميا ىذا الكتاب . بأىل المغة، وتمكنو من التفاعل معيم مشافية وكتابة

:   فيي
معالجة األصوات العربية   -
 عرض المفردات والتعبيرات  -

 .عرض قدر مالئم من قواعد المغة التي تساعد عمى اكتساب ميارات االتصال -

. وقد تركزت ىذه الدروس عمى االستماع وفيم المسموع أو المقروء والمحادثة في أبسط صورىا
وتم اختيار موضوعات الكتاب وفقا لممواقف التي يتعرض ليا الطالب في أثناء تعامميم مع الناس في 

.  إطار المعيد وخارجو
وفي الجزء الخاص بالمفردات تم عرض المادة المغوية بيدف تدريب الدارس عمى إيجاد المفرد 

وىناك أفعال ثالثية في صيغة المضارع خرجت عن إطار . والجمع، والمرادف والمضاد لمعاني الكممات
وال شك في أن الطالب في حاجة ماسة إلى قراءة . القياس، فشكمت صعوبة بالغة لدارسي العربية
ُصممت لتنمية قدرات االتصال، كما يجد فييا معمومات عامة  النصوص، ألنو يجد فييا مادة لغوية وفيرة

وىذا الكتاب يفيد كل دارس تعمم الحروف في المرحمة التمييدية، ويستطيع . يستفيد منيا في حياتو العممية
.  قراءة كممات مضبوطة بالشكل
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  محتوى الكتاب  

 
ال شك في أن المادة المغوية في حاجة إلى االختيار والعرض والتنسيق ، ومن ثم تم تقسيم ىذا 
الكتاب إلى اثني عشر درسا، وكل درس يتكون من أجزاء تمكن الطالب من استعمال الكتاب استعماال 

:    ومن ىذه األجزاء. مريحا
وييدف ىذا الجزء إلى تمكين .  ويضم االستماع والفيم الصحيح لما يستمع إليو الطالبالمحادثة- ١

الطالب من استعمال المغة استعماال يسيرا، حتى يستطيع أن يعبر عن معمومات تخص اسمو وجنسيتو 
ويركز ىذا الجزء أيضا عمى أنواع الترحيب، . والدولة التي يقيم فييا، فيعتاد توظيفيا بشكل سريع وآلي

من أين : والتعارف، واالستخبار عن حالة الناس، وما قد يتطمبو موقف االنتقال من مكان إلى آخر مثل
 أنت قادم؟ أو إلى أين أنت ذاىب؟ 

ىوايات اإلنسان، وحالة الطقس، وأفراد العائمة، وزيارة البنك : أما موضوعات الحوار فتدور حول
ومن المفيد أن ُيقدم تمييد لموضوع الحوار، وُيشرح أىم . أو المستشفى، واإلقامة في الفندق وغير ذلك

. المفردات التي تستعمل فيو
 ويحتوي ىذا الجزء عمى صيغة المفرد والجمع، والترادف والتضاد، واألسماء في :المفردات العربية -  ٢

وقد ال . صيغة الفاعل والمفعول، والمضارع غير القياسي، والمصدر الصناعي، وصيغة أفعل التفضيل
يرتبط ىذا الجزء ارتباطا وثيقا بموضوع الحوار، لكنو يجعل عمى تزويد الدارس بعدد من المفردات 

 .      الضرورية التي توسع رصيده المغوي

المذكر والمؤنث، :  ويشمل ىذا الجزء ما تيسر من قواعد المغة العربية مثل:القواعد العربية- ۳
والضمائر، واسم اإلشارة، وياء النسب، وال التعريف، واإلضافة، وأسماء االستفيام، وتصريف األفعال في 

المصدرية، والفعل المبني لممعموم والمجيول، " أن"صيغة الماضي والمضارع، واستعمال حروف النفي و
ويمي ىذا الجزء عرض . وفعل كان وأخواتو، وصيغة أفعل التفضيل، واسم المفعول، وحروف العطف

وعرضت ىذه التراكيب في شكل . التراكيب ذات الطابع االتصالي التي تقوم عمى المشاركة والتفاعل
 .  جداول

 ويركز ىذا الجزء من الدرس عمى تدريب الطالب عمى نطق الحروف نطقا :األصوات العربية- ٤
وقد تتشابو بعض الحروف عند المستمع األجنبي، فيأتي ىذا الجزء ليساعده عمى تمييز الفروق . صحيحا

وىناك عرض بعض الظواىر الصوتية الخاصة بطبيعة المغة . بينيا داخل الكممات المذكورة في الكتاب
 .  القمرية (ال)الشمسية و (ال)العربية كالتنوين و

واليدف منو عرض أنماط التراكيب التي اصطمح عمييا أىل المغة، لمد : التعبير االصطالحي- ۵
وقد تمثل بعض التعبيرات صعوبة . الدارسين بذخيرة لغوية في شكل التعبيرات وفيم معانييا الصحيحة
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لدى الطالب األجنبي في إدراك معانييا، كما تشكل صعوبة في الترجمة، ألنيا مجموعة كممات ال يمكن 
فصميا عن بعض، وفيميا خارج إطار قالب لفظي، أي ال يمكن فيميا بمعرفة معانى كل الكممات عمى 

 .ويأتي شرح كل تعبير بأسموب سيل وفي إيجاز شديد. حدة

 ويبدأ ىذا الجزء من الكتاب بعرض المفردات فالعبارات ثم الجمل والفقرات، ويحتوى عمى :القراءة- ٦
وفي ىذا . قراءة ما تيسر من النصوص وطرح األسئمة بيدف توصيل الطالب إلى فيم صحيح لممقروء

الجزء من الكتاب تم عرض برقيات التيانئ والتعزية، واألمثال العربية، والقصص المأخوذة من التراث 
 . العربي

 وتم توظيف المغة عمى مستوى الكتابة التي تدرب الطالب في البداية عمى نسخ الكممات ثم :الكتابة- ٧
وتم عرض كتابة حرف الياء وتاء التأنيث في نياية الكممة، . كتابة التعبيرات والجمل عن طريق اإلمالء

ويشجع الكتاب في ىذا الجزء عمى تعبير . وكتابة اليمزة، وكتابة األلف المقصورة في األسماء واألفعال
 .   عن الموضوع في أبسط صوره

وقد تم في كل جزء من الدرس استثمار المادة المغوية حتى تتناسب مع تدرج النمو المغوي عند 
. الطالب، واعتمد بعض األجزاء عمى تدريبات ذات الطابع االتصالي

 
تدريبات الكتاب   

 
إيمانا بضرورة تدريب الطالب عمى ما تعممو من الدروس، وضعت التدريبات التي ركزت عمى 
الجانب التطبيقي لكل درس عمى حدة، بحيث تتاح لمطالب أكثر من فرصة الستخدام المفردات التي 

وقد تنوعت ىذه التدريبات من حيث الشكل والمضمون، فمنيا ما . تعمميا، وتوظيفيا في سياقات أخرى
وضع في شكل األسئمة بيدف توجيو الدارس، ومنيا ما وضع في شكل تدريبات ذات الطابع االتصالي، 

وكان اليدف من ذلك كمو ترسيخ المادة المغوية . ومنيا ما يتصل بقواعد المغة واستخدام التراكيب
ومن األفضل أن يقوم الدارس بإجابة األسئمة وحل التدريبات تحت . المدروسة، وتنمية الميارات الكتابية

 . إشراف األستاذ
 

استعمال الكتاب 
 

في الجزء الخاص بالحوار يشجع األستاذ كل طالب عمى المشاركة في مناقشة موضوع الدرس، 
ويجب . ويتحاور معو في حدود المادة المتاحة لو، كما يقوم بمراجعة إجابة الطالب عن األسئمة المطروحة

عمى كل أستاذ أن يتجنب إثقال ذاكرة الطالب بما ال يناسب مع ىذه المرحمة التعميمية، ويشرف عمى حل 
.  التدريبات التي وضعت في الجزء التطبيقي من ىذا الكتاب
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النقاط األساسية في هذا الكتاب  

 
ضبط النصوص بالشكل  
التدرج في عرض المادة  

التكامل بين الميارات المغوية 
استخدام التدريبات المتنوعة  
االتصالي عند عرض المادة المغوية   - االىتمام بالجانب الوظيفي

العناية بالنظام الصوتي مع مراعاة خصائص المغة العربية  
االىتمام بالجانب التطبيقي في اختيار التدريبات، وعرض االختبارات المرحمية بعد كل أربعة دروس، 

.  واالختبار العام في نياية الكتاب
 

  التقويم واالختبار

 
.  اختبارات مرحمية قصيرة باإلضافة إلى االختبار النيائي في آخر الكتابأربعةيتضمن الكتاب 

وىذه االختبارات موجية إلى ما درسو الطالب، فيي أداة لتعزيز عممية التعمم، وقياس لمدى استيعاب 
  .الطالب لما درسو في الكتاب

 
ممحق الكتاب 

 
القمرية، وأيام األسبوع   (ال)الشمسية و (ال)يجد فيو الطالب عرضا لمفردات تحتوي عمى 

كما يوجد فيو مفردات، من صمب المقرر، وضعت مترجمة ليحال إلييا الطالب كمما . واألعداد والضمائر
.    دعت الحاجة إلى ذلك

ودليل المفردات مرتب ترتيبا ألفبائيا ليستشيره الطالب عندما يصادفو ما يشكل صعوبة في فيم 
.  ويقوم األستاذ بتوجيو الطالب في البحث عن المفردات الصعبة. محتوى الكتاب

 
نصيحة لممدرس 
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يناقش المعمم مع الدارسين كل وحدة ليحُصر ليم أىم النقاط التي وجدوا فييا صعوبة، ويحاول أن 
ويحدد المدرس جزءا من الكتاب ليقرأه الطالب . يذلميا ليم، وخاصة الجوانب التي تتعمق بالخمفية الثقافية

ذا كثرت األخطاء فإنو ينبغي في ىذه الحالة إعادتيا ثم حميا من جديد .   حسب طاقتو ومقدرتو المغوية، وا 
ذا أتم المدرس استعراض جميع وحدات الدرس يستطيع أن ينتقل إلى حل التدريبات ويتم ذلك . وا 

إما عن طريق اإلجابة الشفيية عمى األسئمة بشرط تناوب الطالب في تالوة األجوبة؛ أو اإلجابة التحريرية 
التي يكتبيا الطالب في دفاتر أو أوراق ويجمعيا المعمم لتصحيحيا، ثم يناقش في الفصل ما وجد فييا من 

.    األخطاء
ويتم ذلك بتقسيم الفصل إلى . وىناك نشاط المجموعات المتنافسة في حل األلعاب المغوية
ويجب أن يتنوع الربط بين األلعاب . مجموعتين أو أكثر إلجراء المسابقة عمى حل األسئمة المطروحة

ويشجع المدرس الطالب عمى . المغوية ووحدات الكتاب لترسيخ المفردات والتعبيرات في ذاكرة الطالب
ييم إلى البحث عن الكممات الصعبة في دليل  استخدام التراكيب في ثنايا تعبيرىم الشفيي والتحريري، ويوجِّ

وفي النياية أود أن أقول إن العممية التعميمية تعتمد أوال وأخيرا عمى األستاذ، فالمعمم الناجح . المفردات
.  يستطيع أن يجعل الكتاب الفاشل ناجحا، أما المعمم الفاشل فُيسقط من قيمة الكتاب الناجح ليجعمو فاشال

ونأمل في النياية أن يواكب ىذا الكتاب التطورات التي لحقت ببرامج تعميم المغات وأن يكون مفيدا 
...... ونسأل اهلل التوفيق. لراغبي تعمم العربية من أبناء أجناس أخرى
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 الدَّرُس األوَّل
ٔ     الُمناقشة 

  .
             

.. َأْىاًل وَسْيالً  -ِاْسمي ُمَحمَّد 
َأْىاًل وَسْياًل وَمْرَحبًا  -ِاْسمي َزْيَنب 

               

 (النَّشاط الثُّنائي) ْب بزميمك في الَفْصل   اْذُكْر اسَمك ورحِّ
 

 َأنا ِمْن ِمْصر     ..     ِاْسمي َعِمي

   أنا ِمْصِرّي     
 

..  أنا ِمْن َتتارْستان..    اْسمي آْلسو
   أنا َتتاِريَّة 

       
   ما اْسَمك؟  ِمْن َأْيَن أْنت؟  وما جنسيتك ؟؟                 

ٕ      اْسمْع وَأِعْد المسموع:  الُمْفَردات الَعَرِبيَّة :

 

      َنيار                 َلْيل     
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  أْسَود × َأْبَيض                 َصغير× َكبير  

ل            َدْوَلة           ُدوَّ

( ِاْستاْنبول- َقزان - موْسكو)  ُمُدن       َمِديَنة
 

    :             الَقواِعُد الَعَرِبيَّة  ۳

ِمصرّي   =  + ِمْصر َتتارّي                       =   +         َتتار 
 

    الِحْظ:     
  

       يابانيّ -  يابان  /       صينّي   –صين  :      الدَُّول 
 

              ِاْنجميزيّ –ِاْنجميز /      ُتْرِكّي       –ُتْرك :     الشُّعوب 
    

  استانبوليّ  /    استانبول     :              الُمُدن  
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٤   التَّراكيب   
 

 الحْظ الفرق بين الُمذكر والمؤنث : 

                     َأنا طاِلبة                        ←                   َأنا طاِلب            
َسة                 ←             َأْنَت ُمَدرِّس          َأنِت ُمَدرِّ

  ِمْصرّيةِىيَ                 ←              ُىَو ِمْصريّ         
   

 

َأْكِمْل َكما ِفي الِمثال    :
 
 
.......... ؟ َأنا َأْنَت َمْن - 
...........     ؟  ُىوَ ُهوَ َمْن - 

.............. ؟ أنا َأْنِت َمْن - 
 .............   ؟ ىي ِهيَ  َمْن –

 
                

  ۵   الِحْظ الَفْرق في نطق الحروف. اُْنُظْر واْسَمْع وَأِعْد المسموع   :  اأَلْصوات الَعَرِبيَّة: 

ِسياَحة /  َحَوى   /   ِمْفتاح   /   َحْوَل     /   حيَمة        /     حاَجة :       ح     

 ُبْخل/   َخْير   /   ِخطاب  /   َخريَطة   /   خوَخة    /   تاريخ        :      خ     

َىَوي  /   إْليام   /    َمياَرة    /   َشْير     /   َأْىاًل وَسْياًل     :      ى     
 

  يتم التدريب عمى نطق الحروف دون شرح معاني الكممات  

. ؟ أنا فاِطَمةَأْنِت َمْن .        ؟ َأنا َأْحَمدَأْنَت َمْن 
  ؟ ىي طاِلَبةِهيَ َمْن .       ؟  ُىَو طاِلبُهوَ َمْن 

مائر ِىيَ -  ُىَو – َأْنِت – َأْنَت –َأنا    :الضَّ  
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  الِحْظ  :

ْيف / الدَّْرس  بيع / الشِّتاء / الصِّ التِّْمميذ / الرَّ
                               (ال) (الِكتاب ُمْمَحق اْنُظرْ ) الشَّْمِسيَّة (ال) في تُْنَطق ال.  

٦          الِقراَءة        

 
 
 
 
 
 

 
 

               

                     
  
 َأْكِمْل َكما ِفي الِمثال   :

 
 

       

......................................... ُأِحبُّ  

 َشْيَر َأْبريل         ُأِحبُّ    
    ُشيور الِشتاءال ُأِحبُّ         

 

  - ُيوْليو -ه يوْني–   مايو-  َأْبريل - ماِرس  -  ِفْبراير -َيناير
  ديَسْمبر-نوِفْمِبر   - ُأْكتوِبر  - ِسْبَتْمِبر- َأُغْسُطس 
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 ...................................... ال ُأِحبُّ  
 

٧     السَّالُم َعَمْيُكم                      التعبير  َوَعَمْيكم السَّالم    
     َصباُح النُّور َصباُح اْلَخْير     
     َمساء النُّور َمساُء اْلَخْير     

     َمع السَّالَمة ...      إلى اْلِمقاء
        

 (ء  ): ِكتاَبة الَهْمزة   ✍   ٨
 

 َلَج َ /  َقَرَأ   عَمى األِلف َبْعَد الَفْتَحة
 َتباُطؤ/ ُلؤُلؤ  عَمى الواو َبْعَد الَضمَّة
 َسيِّئ/ َبِرئ  عَمى الياء َبْعَد الَكْسَرة
 ُهدوء/ ِإْمالء  ُمفَرَدة َبْعَد حرف الَمدّ 

 

 (ة / ه  )ِكتاَبة   ✍
 ة ة ه ه
فيو 
ألنَُّو 

َأبوه 
َىِذِه 

َمْدَرسة 
طاِلبة 

ِتْمميَذة 
َكبيَرة 

 

:   (الم)بعد حرف الجر  (ال) ✍

 فوائد ِلمشَّْمسِ /    َليا فوائد  شَّْمُس ال
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َتْدريبات 
 ًِصْل َبْيَن الُحروف واْكُتْب َكِمَمة   :

.................. د  _م_ح_م
.................. ب _ن_ي_ز
..................                  ب _ل_ا_ط
 .....................س _ر_د_م
................ ب _ي_ر_د_ت
................. ا _ل_ه_س_و_ا_ل_ه_أ
 
  ِاْقَرْأ والِحْظ الَفْرق في ُنْطق الُحروف اآلِتيَّة : 

َر  /  َحْمق    :  ح - ة  /  ِمْفتاح   /   ِحْكَمة  /  َتَبحَّ  َتْحويل     /  ُحجَّ

َر  /  َخْمق    :  خ -  ُأْخت      /   َأخ   /   ِخطاب  /  ِخُدَمة  /  َتَبخَّ

 إْليام         /  َشْير    /  ُىجوم   /   َىْدم   /  َتَبيََّر  /   َىَمَك     :  ه -

 

 (يتم التدريب عمى نطق الحروف دون شرح معاني الكممات: مالحظة)    
   
 َأْكِمْل َكما في الِمثال  :

َأنا ُمَدرِّس - َمْن َأْنَت؟    :            -                 الِمثال
َأَنا ُمَدرَِّسة - َمْن َأْنِت؟    - 
ُىَو ِتْمميذ - َمْن ُىَو؟     - 
ِىَى ِتْمميَذة - َمْن ِىَى؟     - 

 

____________________ َأنا  - َمْن َأْنَت؟       - 
____________________ َأَنا  - َمْن َأْنِت؟       - 
____________________ ُىَو  - َمْن ُىَو؟        - 
____________________  ِىَى  - َمْن ِىَى؟       - 

 
 

َأْكِمْل َكما في الِمثال     :
..أنَت ِمْن  َتتاِرْستان  
 أْنَت تتاريّ 
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_______________________ ىو .....  ُىو ِمن ِمصر
______________________ ىي ..... ِىَي ِمْن ُتْركيا 
_____________________ أنا  ..... أنا ِمن ألمانيا  
_____________________ أنِت .... أنِت ِمْن إيران 

____________________ أْنَت ..  أنَت ِمْن باِكْستان
 
 ْن ِمن المفردات اآلتية ُجَمال ُمفيدة   :َكوِّ
  
             َقريب  

صغير  َقديم 
 

َجميل 
  

           ريفّي        
 
َكبير 

   
َجديد 

             َبعيد  

نّظاَرة  ):  َأْكِمْل الُجَمل ُمْستعينًا ِبالَكِممات اآلتية /  َحقيَبة / َمْكَتب / باب / 
  (أْلماِنيَّة  / ِمْصرّي  / ِتْمميذة  / ُمَدرِّس    / ساَعة 

_______________________  ما َىذا ؟ 
________________________ ما َىِذِه ؟ 
________________________ َمْن َىذا ؟ 
________________________ َمْن َىِذِه ؟ 
_________________________ ما َىذا ؟ 
________________________ ما َىِذِه ؟ 
________________________ َمْن َىذا ؟ 
________________________ َمْن َىِذِه ؟ 

 

  ُاْكُتْب ُمراِدفا ِلما يَأتي   :
= ..................... ِتْمميذ 
= ..................... ُمَعمِّم 

 َبْيتي
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= ..................... َمْنِزل 
 

ِصْل َبْيَن الُمْفَرد والَجمع   :
 

َمْنِزل دْوَلة طاِلب َمديَنة ِتْمِميذ 
  
  
 

    

     
ُمُدن َمناِزل َتالميذ ُدَول ُطالَّب 

                                                                                
 ْكُتْب ُمضاّدًا ِلما يَأتي ُُ :    ُا

...................... ×  َنيار 
...................... ×  َأْسَود 
...................... ×   َصغير 

 

 أكمل ما يأتي   :
َمة / ُمِيمَّة / عاِجَمة  )  (َرْسِميَّة / ُمَسجَّ

........................ ىذه رسالة  
........................ ىذه رسالة  
........................ ىذه رسالة  
........................ ىذه رسالة  

 
 
 ُاْكُتْب الشُّيور ُمَوزَّعًة َعَمى ُفصول السََّنة    :

______________________________________ : الرَّبيع 
ْيف  _____________________________________ : الصَّ
_____________________________________ : الَخريف 
______________________________________ : الشِّتاء 

 

 ُاْكُتْب إجابًة لكل َتِحيَّة    :
_________________________________________________ السَّالُم َعميكم           
_________________________________________________ َصباُح الَخْير           
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_________________________________________________ َمساء الخير           
_________________________________________________ إَلى المِّقاء             

 

   ✍( ُتختار من الدَّْرس) :    ُاْكُتْب الَكِممات التي َتْسَمُعيا
 

 _____________________________________
 

 __________________________________
 

 _____________________________________
 

 ___________________________________
 
 

الدَّرُس الثَّاني 

                     َمْن َأْنَت؟  وَمْن َأْنِت؟      

ٔ    المحادثة   

 
  طاِلَبةَأَناَمْن َأْنِت ؟           طاِلب   أناَمْن َأْنَت ؟      

 ما ِاْسُمِك ؟        ِاْسمي َلْيَمى ما اْسُمَك؟      ِاْسمي َحَسن  
 

 أْجِر المحادثة اآلتية والِحْظ ِاْسِتَعمال الُمخاَطب ِمْن َحْيُث التَّْذكير والت نيث : 

 
 َتتارّي؟   َأْنتَ َىْل 
 قازاقيَّة ؟ َأْنتِ َىْل 
 ُتْرِكّي ؟  َأْنتَ َىْل 
 ياباِنيَّة؟  َأْنِت َىْل 

 
..... أنا َتتاريّ .... َنَعم
أنا ِمْصريَّة .... ال

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

 
َأنا ِمْن تتاِرْستان  

أنا ِمْن ِمْصر 
 ............................. 
.................................. 
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 ٕ      الُمْفَردات الَعَرِبيَّة

      فول َمق×َمْفتوح             َحزين×َمْسرور     
َبعيد × َقصير                           َقريب × َطويل               
 َقبيحة   × َصعب                           َجميَمة × َسْيل             

 

الجمع المفرد 
َمْدَرَسة 
َمْرَكز 
َمْعَيد  
َشْعب 
 ِاْسم

َمداِرس 
َمراِكز 
َمعاِىد  
ُشعوب 
 َأْسماء

 

 أِجْب عن األسئمة  :
َىْل الِكتاب َمْفتوح ؟ 

َىْل َحَسن َمْسرور ؟    
َىْل الُمَدرِّس َطِويل ؟    

 َىْل الَبْيت َقريب ؟  
َىْل الّدْرس َسْيل ؟      

َىْل فاِطمة َجميَمة ؟           

َنَعم ُىَو مفتوح 
........... نعم 
...........   نعم 
...........   نعم 
........... نعم 

..........              نعم ِىَى 

ُىَو َمقفول .. ال
ُىَو حزين .. ال
ُىَو َقصير .. ال
ُىَو  َبعيد .. ال
ُىَو َصْعب    .. ال

ىي ليست جميمة 
 

۳      الَقواِعد الَعَرِبيَّة

   َهِذ ِ –َهذا اْسم اإلشاَرة  

                      ☚ ُكُتب    َهِذ ِ                  ☚ ِكتاب َهذا 
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   ☚ َمفاتيح  هِذ ِ                           ☚ ِمْفتاح       َهذا   
        

    ☚ َأْقالم  هذ              ☚ َقَمم           َهذا
  ☚ ُظروف  هذ                  ☚ َظْرف         هذا
    ☚ ِبيوت  هذ                     ☚ َبْيت هذا
 

  
  ☚َسّيارات هذ                   ☚َسّياَرة  هذ  
  
  ُمُدن  هذ          َمديَنة                                        هذ 
 

 َمداِرس  هذ  َمْدَرَسة                                                هذ 
 

   ☚ َأْشجار هذ                                            ☚ َشَجَرة  هذ 
 
 
 

َأْكِمْل َكما ِفي الِمثال     :
 
 
 
 
 

 

       : المثال

           ىذه ُسبُّوَرة                            ☚         ما َىِذِه؟ 
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 ........                    ىذا        ☚ما َىذا؟   -

 
 

          .........                                                   َىِذِه ☚ما َىِذِه؟   - 
 
  

 

........                                                َىذا       ☚َمْن َىذا؟   - 
 

..........                           َىِذِه         ☚َمْن َىِذِه؟  -  
 

الِحْظ ِاْسم اإلشارة ِلمقريب والبعيد  :
 ِلمَبعيد                           لَقريبلِ 

َىذا                             َذِلَك 
ِتْمَك                                                                َىِذهِ 

                    َىؤالء                            ُأوَلِئَك 

٤  التَّراكيب     

الِحْظ الَفْرق في الُجَمل اآلتيَّة    :
 َمِديَنة َكبيَرة َهِذ ِ 
طاِلب ُمِجّد     َهذا
 َشَواِرع َنظيَفة َهِذ ِ 

 َأْشجار َجميَمة هذ 

 َكبيَرة َهِذِ  الَمديَنة
 ُمِجّد َهذا الطاِلب
   َنظيَفةهذ  الشوارع
 َجميَمة هذ  اأَلْشجار
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۵ الِحْظ الَفْرق في نطق الحروف اآلتية..    اْسَمْع وَأِعدْ :اأَلْصوات العربية: 

َنصيَحة    /    َصاَر    /  َقْصر   /   َعصير        /   صورة      ص  

َسَمر /    َساَر    /    أساس   /   َأسير         /    سورة       س  

   َثَمر/   ثاَر     /     َأثاث    /   َأَثر           /    َثْوَرة        ث   

  
 

٦         الِقراَءة
 

 ِاْقرْأ أّيام اأُلْسبوع   :
 الُجْمَعة–  الَخميس  –  اأَلْرِبعاء  –  الُثالثاء  –  االْثَنْين  –  اأَلَحد  –  السَّْبت  

  

ِاْقَرْأ اأَلْرقام اآلتيَّة      :
َعْشَرة ِتْسَعة َثماِنَية َسْبَعة ِستَّة َخْمَسة َأْرَبعة َثالَثة ِاْثنان واِحد 
ٔ ٕ ۳ ٤ ۵ ٩ ٨ ٧ ٦ ٔٓ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

٧     ُكلُّ َسَنة َوَأْنَت َطيِّب               ُكلُّ َسَنة َوَأْنِت َطيِّبة          التعبير
ُكل عام وأْنُتم ِبَخْير 

 

ْفَحة اأُلوَلى  الدَّْرُس اأَلوَّل                 الصَّ
الدَّْرُس الثَّاني                الدَّْرُس الثّاِلث              
ْفَحة الثَّانَية            ْفَحة الثّاِلَثة                         الصَّ الصَّ
ْفَحة الّراِبَعة                           الدَّْرُس الّراِبع             الصَّ

ْفَحة الخاِمسة                         الدَّْرس الخاِمس           الصَّ
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 الَهْمزة في آِخر الَكِممة                      الكتابة  ✍ ٨

 
جاَء / وضوء/ عطاء/ِرداء / ِمْلء/ ُجْزء ُتْكَتب ُمْفَردةً            َقْبَميا ساِكن      
ُيَييِّئ / ُيْنِشئ/ يْنَشأ / يقَرأ / ِامُرؤ / ُلؤُلؤ   ُتْكَتب عمى الَحْرف           َتَحرََّك ما َقْبميا   

 

:  اْمأْل الِبطاَقة ✍
 
 
 

 
 

َتْدريبات 
  ًِصْل َبْيَن الُحروف وُاْكُتب َكِمَمة : 

ح _ا_ت_ف_م
د _ه_ع_م
ب              _ا_ت_ك
ة _س_ر_د_م
ة _ن_ي_د_م
م _ل_ق
ة _ر_ا_ي_س

 
 ِاْقَرْأ والِحْظ الَفْرق في ُنْطق الُحروف اآلِتيَّة : 

َصميم     /    َقْصر     /  ِحْرص    /   َصواب  /  ُفْصَحى        ص  

َسمين           /    َكْسر/    َحَرس    /            /    فْسحة          س   

َثمين     /           /    َحَرَث    /    َثواب                 /    ث    
     يتم التدريب عمى نطق الحروف دون شرح معاني الكممات  

________________________________ االْسم   
________________________________ الِجْنِسيَّة 

 ___________________________        َرَقم َجواز السََّفر  
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  إلى الكممات اآلتية (ال)أدخل :

ثَ ْور  – ََثَن – ثَ ْرَوة – سوق – َسْيف – َسْطح – صاروخ – َصْْب – َصْدر 
 

 ْن ِمن الكممات اآلتية ُجمال : َكوِّ
 

 َأْبَيض  
َزْيتوني  َرمادّي 

أْصَفر   َسّياَرتي َلْوُنها أْحَمر غاِمق  
أْزرق فاِتح  ُكْحمي 

 َأْسَود  
  
   َأْكِمْل الُجَمل    :
________________________________________________ َىْل َأْنَت َأْلماني ؟     -
 ________________________________________________َىْل َأْنِت ُتْرِكيَّة ؟      -

 ________________________________________________َأْنَت إيراني ؟         -

 ________________________________________________َأْنِت قازاقية ؟         -

 
 ِصْل َبْيَن الُمْفَرد والَجمع   :

 

َتِحيَّة 
 

َمْدَرسة 
 

َمْرَكز 
 

اْسم 
 

َشْعب 
 

 
 

َمراِكز 

 
 

ُشعوب 

 
 

َتِحيَّات 

 
 

َمداِرس 

 
 

أْسماء 
 
أْكِمْل كما في النَّموذج     :

_____________ األْبواب  /    الباب َمْفتوح   
______________ الِبيوت   /    البيت َجميل    
______________ الُفصول   /   الَفْصل واِسع   
______________ الِعمارات  /   الِعمارة َضْخمة 

 الُكُتب َجديدة/   الِكتاب َجديد   
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_______________ الَكراسي  /   الُكْرسي َنظيف 
_______________ الَمراكز   /   المركز َبعيد    
_______________ السَّّيارات  /  السَّّيارة َسريعة  

 
 ِاْجَعْل كل اْسم َتْحَتو َخّط ُمَعرَّفًا ِبال ِمْثَمما في النموذج  :
___________________________   َسْيل  َدْرسىذا 
___________________________    َكبير   َفْصلىذا 
___________________________  ُمِجدَّة   طاِلبةىذه 
___________________________  ُمَيذَّبة    َفتاةىذه 
___________________________  َنظيفة  َشَواِرعىذه 
___________________________  ُمْسِرعة  َسّيارةىذه 

 
ُمفيٌد    الِعْمُم :                 أْكِمْل كما في النَّموذج            

 ُمفيدةالِقراَءة 
 

الِقطار َسريع 
الطَّريق واِسع 

الرَُّجل َطويل                      
الماُل َقميل                         

_________________ السيارة 
_________________ الُغرفة  
_________________ الَمْرَأة  
_________________ النُّقود  

 
َعّيْن أسماء اإلشارة ِلمَقريب والَبعيد  :

ىذا َيْوم االْمِتحان 
َذِلك َمْعَيد المُّغات الشَّْرقّية 

ىذه ُأّمي  
َىؤالء ُأّميات 

ُأوَلئك ناس ُمْخِمصون 
ِتمك َفتاة َجميمة 

 

 َأْكِمْل ِباسم اإلشارة الُمناِسب: 
شاّب ................ 
َسيارات ................ 

 (َذِلَك / أوَلئك / ِتمَك / ىذا / ىؤالء / ىذه )
 (َذِلكَ / أوَلئك / ِتمَك / ىذا / ىؤالء / ىذه )

 ُمفيد ِكتابَىذا 
 ُمفيد الِكتابَىذا 
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ِبيوت ................ 
أْصِدقائي ................ 
طاِلب ُمِجّد ................ 
ِتْمميذة َنشيطة ................ 
ُكُتب ُمفيدة ................ 
طاِلبات ُمَؤدَّبات ................  

 (َذِلكَ / أوَلئك / ِتمَك / ىذا / ىؤالء / ىذه )
 (َذِلكَ / أوَلئك / ِتمَك / ىذا / ىؤالء / ىذه )
 (َذِلكَ / أوَلئك / ِتمَك / ىذا / ىؤالء / ىذه )
 (َذِلكَ / أوَلئك / ِتمَك / ىذا / ىؤالء / ىذه )
 (َذِلكَ / أوَلئك / ِتمَك / ىذا / ىؤالء / ىذه )
 (َذِلكَ / أوَلئك / ِتمَك / ىذا / ىؤالء / ىذه )

 
 ِاْجمع اسم اإلشارة ِمثمما في النَّموذج   :

ىذا إْنسان 
ىذه طاِلبة 
َذِلك طاِلب 
ِتْمك ُمَدرِّسة 

 
ْل اسم اإلشارة ِلمقريب إلى الَبعيد كما في النَّموذج :    َحوِّ

ىذا طالب 
ىذه ِتْمميذة 

ىؤالء ُمسِممون 
ىذه ُكُتب ُمفيدة 
ىؤالء ُطاّلب 
ىذا َشعب 

 
ُاْكُتْب في صيَغة الَجمع  :

__________________________ َىذا َقَمم     
__________________________ َىذا ِكتاب  
__________________________ َىذا َبْيت   
__________________________ َىِذِه َمديَنة  
__________________________ َىِذِه َشَجَرة  
__________________________ َىِذِه َسيَّاَرة  

  
 أكمل ما يأتي  :

َىذا ِطفل          َىوالء أْطفال 
 أوَلئَك أْطفال    َذِلك ِطفل      

ىذا كتاب           ذلك كتاب 
ىذه َشَجرة          ِتمك َشَجرة   

 ىؤالء ُمَدرِّسون     أولئك ُمَدرِّسون   
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 (َمْنَحِدر /  ُمَتَعرِّج / ُمْستقيم  )
________________ ىذا َطريق 
________________ ىذا طريق 
________________ ىذا طريق 

 
  اْمأل الَفراغ ِبَكِمَمة ُمناِسَبة :

 (َكبيرة / َنشيَطة / ُمفيد / َجميمة / ُمِجّد / َنظيف  )
 

....................... َىِذِه الَمديَنة     
........................ َىذا الِكتاب     
....................... َىذا الطاِلب    
...................... َىِذِه الَمْدَرَسة  
...................... َىذا الَبْيت     
....................... َىِذِه الطاِلَبة   

 
 أنا الَضماِئر ِفي صيَغة الُمْفَرد والَجمع                           َُنْحن 

 َأْنُتم                              أنت
 ُهم                                                     هو
ُهنَّ                                                            هي

َأْكِمْل الُجَمل مع الضمائر الَمْذكورة  :
 ( ىن – ىم – أنتم – نحن – ىي – ىو – أنِت – أنَت –أنا  )

ِتْمميذ ..............   
طاِلبة ..............   
ُطاّلب ..............   
َزميمي ..............   
َحميمة ..............   
ُمَدرِّسون ..............   
َتالميذ ..............   
ُمَدرِّسات           ..............   
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  ًِاْخَتْر َضميرا ُمناِسبا :
َوَلد َنشيط __________  
َجميمة ومَؤدَّبة __________  
إْنسان صاِدق __________  
ب ناِجحون __________   ُّ طاّل
ُمَوظَّف في الَوزارة __________  
أْوالد الُمْسَتقبل __________  
ِرجال الُمْجتمع __________   

 (ىي/أنا/نحن)
 (ىي/نحن/ىم)
 (أنت/ىي/أنتِ )
 (أنتَ /أنتم/أنتِ )
 (ىو/ىي/ىم)
 (ىي/أنا/نحن)
 (ىو/ىي/ىم)

 
  ُاْكُتْب األْرقام اآلتيَّة بالُحروف  :
٩      ________________________

٧      ________________________

۳ _________________________      

ٔ _________________________      

٦ _________________________     

ٕ    _________________________ 
۵    _________________________ 
٤    _________________________ 
٨     _________________________
ٔٓ__________________________    
 
  ُاْكُتْب َأّيام اأُلْسبوع  :

 

 ________________________________________________________________
 
 امأل الفراغ ِبكتابة العدد الُمناسب :

(  ٔ)_________________ الصفحة       (ٔ)_________________ الدرس 
(  ٕ)_________________ الطالبة        (ٕ)_________________ اليوم   
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(   ۳)_________________ السَّنة         (۳)_________________ الكتاب 
(   ٤)_________________ المقالة        (٤)_________________ السطر 
(          ۵)_________________ الرسالة        (۵)_________________ الباب  

 
 ُاْكُتْب ُمضاّدًا ِلما يأتي  :

............................... ×  َبعيد 
............................... ×  َمقفول 
............................... ×  َحزين  
............................... ×  َقصير 

 

 ُاْكُتْب َتْعبيرا ُيفيد التََّمّني    :
 ______________________________________________________________

 

  ✍(ُتختار من الدَّْرس ):   ُاْكُتْب الَكِممات التي َتْسَمُعيا 
  
  
 

 الدَّرُس الثَّاِلث
ٔ    المحادثة    

 

َكْيَف حاُلَك؟ 
 َكْيَف حاُلِك؟

 
 (النَّشاط الثُّنائي)س ْل وَأِجبْ  ا  :
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 كيف حالك؟   االستخبار عن الحالة ِبصفة عامة      

    االستخبارعن حالة اآلن ما َلك؟             
 
  ِاْسَ ْل وَأِجْب ِمْثَمما في النَّموذج  :

 !فرحان-   ؟    ______________
 ُمْرَىقة -   ؟     ______________
َحزين  -   ؟     ______________
َحزينة  -   ؟     ______________

إَلى قازان /   إَلى باريس        - ِإَلى أْيَن َأْنَت ُمساِفر؟     -  
  

 ِمْن القاِىَرة /   ِمْن إْستاْنبول - ِمْن َأْيَن َأْنَت قاِدم؟                                       -

ِمْن روسيا  /   ِمْن باِكْستان                                                              - 
 

   (النَّشاط الثُّنائي)َتباُدل السُّؤال والجواب     

َىِذِه ِىَى النَّّظارة           -  َأْيَن النَّّظارة ؟         -  

ِىَى في الَفْصل  -   َأْيَن الُمَدرَِّسة ؟                                     -  
ُىَو في الَمْرَكز -   َأْيَن َأْحَمد ؟                                        -  
. َىذا ُىَو الَفْصل-  َأْيَن الَفْصل؟                                         -
 
 (النَّشاط الثُّنائي)   السُّؤال واإلجابة
  

َأْيَن  
 

.............................. ُىَو ؟    
................................ ِىَى ؟   

.............................. َمْحمود؟   
.................................. القمم؟    

ُمْرَىق -   ما َلَك؟   
 َفْرحانة-   ما َلِك؟   
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...............................  فاِطمة؟   
..........................  الِكتاب؟   
.....................                          السُّّبورة؟  

 

   ٕ                   الُمْفَردات الَعَرِبيَّة   
ء     ×َجيِّد    غاِمض× واِضح /    َضعيف  ×َقِوّي /    َقديم  ×َجديد /  َسيِّ

 
 

    الَقواِعد الَعَرِبيَّة  ۳

 َدْوِلّي  =  + ةُحكوِمّي              َدْولَ   =  + ةُحكوم:         الِحْظ

 جاِمعيّ  = + جاِمَعة  َمْدَرسّي             = +                         َمْدَرَسة 

 

 
الَجمع الُمَثنَّى الُمْفَرد 
َيْوم 
َدْرس 
َمْدَرسة 
رُجل  

َيْوماِن 
َدْرساِن 
َمْدَرَستاِن 
رُجالِن 

أيام 
ُدروس 
َمداِرس 
ِرجال 

 

 الُمَدرِّسِ َحقيَبة    =  الُمَدرِّس+ الَحقيَبة :   الِحْظ      
                                                             

  (ُمضاف             ُمضاف ِإَلْيه                                                    )
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 الَوزيرِ َمْكَتب =  الَوزير +                          الَمْكَتب 
  قازان َمديَنة =  قازان +                                  الَمديَنة  

 

                    
             
               

٤ َمع الُمْفَرد والَجْمع   [  ]الِحْظ ِاْسِتْعمال :                التَّراكيب 

 الرِّجال  ُكلُّ       َرُجل      ُكلُّ 
 النَّاس  ُكلُّ       ِإْنسان     كل
 الُمُدن  كل     َمدينة    كل

تاء التْأنيث في الِفْعل الماضي   :
   

  الطاِلبَدَخلَ 
  التِّْمميذَخَرجَ 

   الطاِلبةَدَخَمتْ 
  التِّْمميذةَخَرَجتْ 

 

۵   الِحْظ الَفْرق في نطق الحروف..    اْسَمْع وَأِعْد المسموع:اأَلْصوات الَعَرِبيَّة: 

ُصعود /  ِسَعر  /     َربيع   /    َعْقل   /   َقْعر   /        َشْعر        ع

ُىبوط /  َسَير  /    َرىيَبة   /    َأْىل   /    َقْير   /        َشْير       ه 
 
 

٦      ِاْقَرْأ الشُّيور الَعَرِبيَّة  :

ل / َصَفر/ الُمَحرَّم  / ُجماَدى اأُلْخرى / ُجماَدى األوَلى/ َربيع اآلخر / َربيع اأَلوَّ
ة / ذو الَقْعَدة / َشّوال / َرَمضان / َشْعبان / َرَجب  ذو الِحجَّ

 

ل الَكِممة في اإلضافة ( ال)ُتْحَذف   (1 ِمنء أوَّ
 الُمضاف إَلْيِو َمْجرور ِبالَكْسرة  (2
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  ِاْقَرْأ اأَلْرقام اآلِتيَّة     :
َخْمسة عشر أْرَبعة َعشر َثالَثة َعَشر ِاْثنا َعَشر   َأَحَد َعَشر 

۱۱ ٕٔ ٔ۳ ٔ٤ ٔ۵ 
 

َعْشرون ِتسعة عشر َثمانية عشر َسبعة عشر ِستَّة عشر 
ٔ٩ٔ ٨ٔ ٧ٔ ٦ ٕٓ 

                                                                                          
               ثالثون     َأْرَبعون     َخْمسون     ِستُّون     َسبعون     ثمانون     ِتسعون       

                ۳ٓ         ٤ٓ        ۵ٓ         ٩ٓ        ٨ٓ        ٧ٓ      ٦ٓ       
 ِّاْقَرْأ الَجْدَول الدِّراِسي     : 

 الُمحاَضَرة الثّاِلَثة الُمحاَضَرة الثّانَيةالُمحاَضَرة اأُلوَلى َأيام اأُلْسبوع 

الحاسوب المَُّغة اإلْنجميزيَّة المَُّغة الَعَرِبيَّة اإلْثَنين 
ياَضة المغة العربية التّاريخ الثُّالثاء  الرِّ
المغة اإلنجميزية اأَلَدب الُجْغرافيا اأَلْرِبعاء 
الحاسوب التاريخ المغة العربية الَخميس 

 

٧    اْبن السَّبيل                       التعبير  الُمساِفر       

    َمكَّة الُمَكرَّمة                                     أم الُقَرى       
  
 

  :ِكتابة تاء الت نيث  ✍ ٨
 

ة / ة ت 
 َمْربوَطة َمْفتوَحة
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 الِحْظ  :
 

المُّغة الَعَرِبيَّة   
المَّْحن الَجميل 

ِلُمغة الَعَرِبيَّة   
ِلَمْحن الَجميل 

 (ال)ُتْحَذف 
 

 (ال)ُتْحَذف 
 
 

 َتْدريبات 
    ِاْقَرْأ والِحْظ الَفْرق في ُنْطق الُحروف : 

ربيع       /   ُشعور   /   َقْعر   /    َسعيد       /         ع

رىيبة    /    شيور    /    َقاِىر   /    َشييد        /       ه 
 
   إلى الكممات اآلتية ومارْس ُنطقيا مع ُزمالء الَفصل (ال)أدِخْل :

 ىدف – ىرم – ىالل – عنكبوت – عين –عرب 
 
 ْن ُجَمال ِمْن الَكِممات اآلتية : َكوِّ

 

 َطبيب  
ُصُحفّي  ُمَدرِّس 

ُمُمثِّل  َأبي مَوظَّف 

تاِجر  ُمَيْنِدس 
 َمدير الشَِّركة  
 
ُاْكُتْب ياء الَنَسب كما في المثال  :

 ________________ َشْعب  

 ________________َوَطن  

 ________________َحقيَقة  

 _________________إسالم  

 ________________َمْنِزل  

  َمْدَرسيّ –َمْدَرَسة : المثال 
َمْرَكزيّ - َمْرَكز   
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 _________________َدْوَلة   

 _________________إْنسان  

 _________________دين    

 

    ِصْل َبْيَن الُمْفَرد والَجمع  :
 

َرُجل  الُمْفَرد 
 

إْنسان 
 

َحديِقة 
 

َصديق 
 

َخَبر 
 

 
الَجمع 

 
 

 
 

َحدائق 

 
 

أْخبار 

 
 

ِرجال 

 
 

ناس 

 
 

أْصِدقاء 
                                                   

َأْكِمل َكما في الِمثال    :
 
 
 

_______________________________ =  الّطاِلب   + الَحقيَبة 
_______________________________ =  المدينة   + الحدائق 
________________________________ =  المركز    + الباب 
________________________________ =   الَوَطن   + اأَلْبناء 
_________________________________ =   الَجريَدة  + االْسم 
_________________________________ =   البيت   + الرجل 
_________________________________ =  اليوم   + األخبار 

 
 ِاْجَعْل اسم بيَن الَقْوسين ُمضافا إليو ِمْثَمما في الَنموذج     :

 
___________________________     (الَمعيد)األْبواب َمْفتوحة      
_______________________________     (الطالب)الَمالبس َنظيفة      
__________________________________    (الَمدينة)الشَّواِرع َنظيفة       
__________________________________   (اأُلْستاذ)الَحقيبة فوَق الَمْكتب 
__________________________________    (الَمعيد)الُمدير في َمْكَتِبو    

  الطُّاّلب  ُحْجَرة=   الطُّاّلب   + الُحْجَرة 
                      ُمضاف إَلْيهِ           ُمضاف                    

 

 (الَعصير)الَفوائد َكثيرة  
 َفوائد الَعصير َكثيرة
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___________________________________   (قازان)المدينة جميمة       
___________________________________    (عادل)الكتاب ُمفيد        
___________________________________   (الُسكَّر)الُعْمبة فاِرغة       

 
  مع األْسماء اآلتية [ُكلُّ  ]اكتْب  :

___________________________________  (ُطاّلب)طاِلب 
 _____________________________________________

___________________________________   (ِرجال)َرُجل 
 _____________________________________________

___________________________________  (َجراِئد)َجريَدة 
 _____________________________________________

_____________________________________  (َأْخبار)َخَبر 
 _____________________________________________

_____________________________________  (َأْسماء)اْسم 
 _____________________________________________

____________________________________  (َأْطفال)ِطْفل 
 _____________________________________________

_____________________________________  (ناس)إْنسان 
 ______________________________________________

___________________________________  (أْصدقاء)َصديق 
 ______________________________________________

 
  َضْع الكِممات في صيَغة الُمثَنَّى والَجمع 

َجمع ُمَثنَّى ُمْفَرد 
َرُجل 
َكِمَمة 
َمْرَكز 
َجريَدة 
َرَقم 
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َقَمم 
َمْدَرَسة 

 
ْل االسم اّلذي َتْحَتو َخّط إلى الُمثَنَّى َكما في النَّموذج :   َحوِّ

 

__________________________________ الباب ُمْغَمق     
__________________________________ الطاِلبة َمْحبوبة  
__________________________________ الَمدينة َكبيرة    
__________________________________ الِمْقَعد َنظيف   
__________________________________ الَعَمل ُمفيد     
__________________________________ الرِّسالة َطويمة 
__________________________________  الشَّاِرع َمَنظَّم  

 
 ل إلى الُمثَّنى َمّرًة والَجمع َمرًَّة ُأْخرى : حوِّ

ديق ُمْخِمص    _______________________________________________ الصَّ
________________________________________________ الّطالب ُمِجّد      
ْيف في َبْيِتنا   ________________________________________________ الضَّ

 
   ُاْكُتْب األْرقام اآلتَية   :
ٔ٤ _______________________________________________
ٔ٩ _______________________________________________
ٔ۵ _______________________________________________
ٕٔ _______________________________________________
ٔ٦ _______________________________________________
ٔ٨ _______________________________________________
ٕٓ _______________________________________________
ٔ٧ _______________________________________________
ٔ۳ _______________________________________________
ٔٔ _______________________________________________
۳ٓ _______________________________________________

الَحقيبة َجديدة 
الَحقيَبتاِن َجديَدتاِن 
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٦ٓ _____________________________________________    
٧ٓ _____________________________________________    
 
  ُاْكُتْب ُمضاّدًا ِلما يَأتي  :

............................. ×  َحزين  
ء    ............................. ×  سيِّ
............................. ×  َضعيف 
............................. ×  َقديم    
............................. ×  غاِمض 

 
 واِفق َبْيَن السَُّؤال واإلَجابة  :

 اإلجابة السؤال
كيف حالك؟ 
أين ذىبَت؟ 

ىل تحب المغة العربية؟ 
ما اسمك؟ 

ذىبُت إلى المركز 
بخير، الحمد هلل 
اسمي فاطمة 

نعم، أحب المغة العرية 
   
َأْكِمْل كما في الّنموذج  :
 

الكتاب _____________  عمّى َقَرَأ الكتاب                    ُسعاد 
______________ الُمَعمِّم َحَضَر                      الُمَدرِّسة 
في الَمركز _____________ الطالب َدَرَس في الَمْرَكز          الطالبة 
إلى السوق _____________ َمْحمود َذَىَب إلى السوق           فاطمة 
المريض _____________  الطَّبيب َفَحَص الَمريض           الطَّبيَبة 
التمفزيون  ______________ أبي شاَىَد التِِّمِفزيون                ُأمِّي   

 
  ِاْشَرْح التََّعبيرات اآلتيَّة   :

_________________________________ ُأم الُقَرى     
_________________________________ ابن السَّبيل   

  إلى المركزذهبتفاطمة /  إلى المركز  ذهبمحمد 
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  ✍(ُتختار من الدَّْرس ):  ُاْكُتْب الَكِممات التي َتْسَمُعيا 
 

 ______________________________________
 

 ____________________________________
 
 

 

 الدَّرُس الرَّاِبع
  ٔ   المحادثة    

ُأريُد َأْن َأَتَعمََّم المَُّغَة الَعَرِبيََّة   -  ماذا ُتريد ؟                        -
ُكْنُت في َمْرَكز المَُّغِة الَعَرِبيَّة           - (أْيَن ُكْنِت ؟ )َأْيَن ُكْنَت ؟   -  
"  طوقاي"َأْسُكُن في شاِرع - في َأي شاِرع َتْسُكن؟                -  

  ُأريد الِكتاَب    - ُأريُد ِكتابًا                     - -      (أنَت  )

  ُأريد الَقَمَم      - ُأريُد َقَممًا                   -  ( -    أنتِ  )
 

 ( نشاط ثنائي) الِمَجمَّة  / الَجريدة / الُكرَّاسة : استخِدْم نفس السؤال واإلجابة مع الكممات اآلتية
 

 ٕ  الُمْفَردات الَعَرِبيَّة

 ُمْنَخِفض  ×ُمْرَتِفع /    َخفيف   ×ثَقيل /    َضيِّق   ×واِسع /    َكثير  ×َقميل            
 
  



 

 

41 

 

 

۳  الُمضاِرع               الَقَواِعد الَعَرِبيَّة
َراَد أ َذَهبَ    َتَكمَّمَ   ََ
أنا 
أنَت 
أنِت 
هو 
   هي

َأْذَىُب  
َتْذَىُب 

َتْذَىبيَن     
َيْذَىُب   
 َتْذَىبُ 

ُأريُد 
ُتريُد 
ُتريديَن 
ُيريُد  
 ُتريُد  

َأَتَكمَُّم 
َتَتَكمَُّم   
َتَتَكمَّميَن 
َيَتَكمَُّم 
َتَتَكمَُّم  

 

جَمع الُمَؤنَّث السَّاِلم 
ات   + ةطاِلبَ 
ات  + ةِتْمميذَ 
ات   + ةُل َ 

 ات+ َتِحيَّة 

طاِلبات 
ِتْمميذات 
ُلغات  
 َتِحّيات

 

٤  التَّراكيب الَنْحِوية 
  ْالِحظ        : 

 
في  (أنِت ُتَفكِّرينَ ) أنَت تَُفكِّر    

                     

اإلجازة 
السَّفر إلى الخاِرج 

َتَعمُّم المُّغات  
ِاْسِتْقبال الّضيوف 

 

  ْإلى السُّوق               أْن َأْذَىبَ ُأريُد :         الِحظ

ُل  المَغَة الَعَرِبيَّة                           أْن َأْدُرَس                         ُأَفضِّ

                                     ِبالَفْتحة َمْنصوب "أنْ " َبْعدَ  الُمضاِرع.    
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 ًالطاِلُب إلَى الَمْرَكِز َأْمس  َذَىبَ :     الِحْظ أْيضا 

 الطاِلُب إلى المركز أمس  َلْم َيْذَىبْ                         

                              الماضي الزَّمن وُيفيد َمْجزوم "لمْ " َبْعدَ  الُمضارع.        
 

        

 ۵      اأَلْصوات الَعَربية

 َعُدّو       /   َدْرب    /    َدالل    /   َدلَّ    /     ِرياَدة                       د
ُعضو       /   َ ْضرب  /  َضالل   /   َضلَّ    /     ِرياَضة                ض  

  
   

٦   الِقراَءة       

ِاْقَرْأ اأَلْرقام اآلِتيَّة    :
    

َسبعمائة ستمائة َخْمسمائة َأْرَبِعمائة َثالثمائة مائتان مائة 
ٔٓٓ ٕٓٓ ۳ٓٓ ٤ٓٓ ۵ٓٓ ٧ٓٓ ٦ٓٓ 

                                                                        
ثماِنمائة      ِتسعمائة       َأْلف           أْلفان          َثالثة آالف   

٩ٓٓ           ٨ٓٓ        ٔٓٓٓ          ٕٓٓٓ           ۳ٓٓٓ   
 

َأْلف وِتْسِعمائة وَأْرَبعة وَعْشرون -  ٩ٕ٤ٔ
ألفان وِستَّة -   ٦ٕٓٓ

أْلفان وثماِنمائة وَثالَثة وَأْرَبعون -   ٨٤۳ٕ
َخْمسون َأْلفًا وَأْربِعمائة وأربعة -   ۵ٓ٤ٓ٤
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                     ِحكاَية َصديَقْين                
:   َدقَّ َرُجُل باَب َأَحِد َأْصِدقاِئِو و َسَأَل َصديُقوُ 

 َمْن َأْنَت؟  -
: َأجابَ 
 أنا  -

:  قاَل صاِحُب الَبْيت
" أنا" ال َأْعِرُف ِمْن َأْصِدقائي َأَحدًا ِاْسُمُو  -

 

 :األسئمة
َأْيَن َذَىَب الرَُّجل؟       -  
ماذا َفَعَل ؟      -  
ماذا َسَأَل َصديُقُو ؟ -  
ِبَم أجاَب ؟              -  
ماذا قاَل صاِحُب الَبْيت ؟  -  
 (باب)؛ جمع َكِمَمة (َبْيت)؛ ُمراِدف (َصديق)ىات َعْكس َكِمَمة - 

 

 ٧                       َنصيب اأَلَسد   التََّعبير ة     أكَبر ِحصَّ

            دون إرادتو       َرْغم َأْنِفو    
   

 

    الِكتاَبة  ✍ ٨

 ت ة / ة
َمْفتوَحة َمْربوَطة 

َمْدَرَسة 
َسّيارة 
نظارة 

َمْدَرَسُتيا 
َسّياَرتي 
نظارتو 
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 حقيبتك حقيبة
 

  (ابنة/ ابن )في  (األلف)الِحْظ ِكتاَبة  
 

 ال ُتْحَذف ُتْحَذف َبْيَن َعَممْين
ُعَمُر ِبُن الّخطَّاب 
 عائَشُة ِبْنُت َأبي َبْكر

قال اْبُن الَخّطاب 
 جاَءت اْبَنُة َأبي َبْكر

 
 

َتْدريبات 
   األصوات العربية

ناِدر     /     ُدّب    /   َدْرس   /   ُدَرر    /    ِقْرد         د

ناِضر   /    َضباب   /   ِضْرس   /  َضَرر  /  َقْرض       ض
 
   إلى الكممات اآلتية ومارْس ُنطقيا مع ُزمالء الَفصل (ال)أدِخْل :

ُدرج - دوالب -  َضفَّة – َضباب – َضرب – َدليل –َدرس 
 

   َضْع اإلجاَبة الُمناِسَبة: 
____________________________________ ماذا ُتريدين ؟    / ماذا ُتريد 
____________________________________ ماذا ُتِحّبين ؟    / ماذا ُتِحّب 

 

 ًن ُجْممة :  َكوِّ
 َطبيبة  

صحفيِّة  ُمَدرِّسة 
ُمُمثِّمة  أّمي مَوظَّفة 

َربَّة البيت  ُمَيْنِدسة 
 َمديرة الشَِّركة  
 
ِصْل بين الَكِمَمتين الُمَتضادتين  : 
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 َغرب             َيْذَىب              َحالل              َكثير                 ُىنا 
                                                                       
 
                                                                     

 َحرام              َشرق               َيعود              ُىناك                 َقميل  
 

    ِصْل َبْيَن الُمْفَرد وَجمع المَؤنَّث الساِلم :
 

َجمع المَؤنَّث الساِلم الُمْفَرد 
طاِلبة 
ُمَدرَِّسة 
ُكّراَسة 
ُلَغة 
ِتْمميَذة 
َجميَمة 
ِدراَسة 
جاِمَعة 

ُلغات 
جاِمعات 
ِدراسات 
جميالت 
طاِلبات 
ُكّراسات 
ُمَدرِّسات 
ِتْمميذات 

 
 ْل إلى َجمع المَؤنَّث الساِلم َكما في الِمثال :  َحوِّ
 
 

 الَعربّية الّطاِلبةَتْدُرس 
 الدَّواء الَمريضةَممَّْت 

 السَّّيارةباَع أبي 
ْوجةَتْطُبخ   الطَّعام الزَّ
 ِمْن الِقطار الرَّاِكبةَنَزَلْت 

 

 
 أْكِمْل الُجمل َكما في الِمثال   :

أنا أْفَهُم الدَّْرس َجيِّدًا  : الِمثال 
____________________________________ أنَت  
____________________________________ أنِت  
____________________________________ ىو  

 الَمريض الطَّبيبةَفَحَصْت 
  الَمريضالطَّبيباتَفَحَصْت 
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____________________________________  ىي  
 

أنا َأَتَكمَُّم الَعَرِبية : الِمثال 
_______________________________________ أنت 
_______________________________________ أنِت 
_______________________________________ ىو 
_______________________________________ ىي 
 

أنا َأْسُكُن َمدينة قازان : المثال 
____________________________________________ أنت 
______________________________________________ أنِت 
______________________________________________ ىو 
______________________________________________ ىي 

 
 َضْع األفعال اآلتية في صيغة المضارع    :

 

-  .........................  ىو َدَرَس  
-   ........................ ىو َكَتَب   
-  .........................   ىو َخَرَج    
-  .......................... ىو َسِمَع   
- .......................... ىو َأراَد  

َل    -  ......................... ىو َفضَّ
 
  وغيِّْر ما َيْمَزم (َيْحَتِرم)ِاْمأْل الَفراغ ِبفعل :

 

ُأْستاذي ____________ أنا 
الَوعد ___________ أنِت 
األْصدقاء ___________ أنَت 
ُأمَّيا __________ َزْيَنب 
َنصيحة األخ __________ خميل 
الِكبار __________ نحن 
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األْبناء ___________  اآلباء 
 
 َضْع اأَلْفعال التي بين األقواس في صيغة مطموبة    :

 

_____________________________________ اآلن         (َذَىَب  )ُأريُد َأْن 
ُل َأْن  ______________________________________ ُمَبكِّرًا     (َخَرَج  )ُأَفضِّ

_______________________________________ .       الخير (َفَعَل  )ُأِحبُّ 
______________________________________ . من البيت (َخَرَج  )ُأريُد َأْن 
____________________________________ . إَلى الدَّرس (ِاْسَتَمَع  )ُأِحبُّ َأْن 
_______________________________________ .    الكتاب (َأَخَذ  )ُأريُد َأْن 

 
   (لم)َغيِّْر ما يأتي باستخدام حرف : 

َذَىَب الطالب إَلى المركز  
دخل األستاذ الفصل 

ساِفْرُت إلى مصر                       
ِاْلَتَحَقْت ُأْختي ِبكمية اآلداب                 

حضرْت الُمَدرِّسة           

 ________________________________
 ________________________________
 ________________________________
 ________________________________
 ________________________________

  
 ُاْكُتْب ُمضادا ِلما يْأتي   :

....................... ×  كثير  
....................... ×  َضيِّق 
....................... ×  َخفيف 
....................... ×  ُمْنَخِفض 

 
 َرتِّْب الجمل ِبَوضع األْرقام الُمَسْمَسمة في الُمَربَّعات     :

 َدَخَل َفْصَمو وَجَمَس عمى الُكْرسي  
 وناَقَش الدَّْرس مع الطُّالب  
 َعِمّى طالب َذكي وُمِجّد  
 َذَىَب عمّى إلى الَمْركز  
  َحَضَر الُمَدرِّس بعَد َدقائق  
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  ُاْكُتْب األْرقام اآلتَية بالحروف   :
ٔٓٓ _______________________  
٤ٓٓ_______________________   

٦ٓٓ _________________________  
٩ٓٓ _________________________  
ٕٓٓ   _________________________ 
ٕٓٓٓ_________________________  

ٔٓٓٓ _________________________  
 
  ِاْشَرْح التََّعبيرات اآلتيَّة   :

_________________________________ نصيب األسد  
____________________________________  َرْغم أْنُفو  

 

   ✍(ُتختار من الدَّْرس ):    ُاْكُتْب الَكِممات التي َتْسَمُعيا 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
( ٤-١)                         ِاْخِتبار الدُّروس 
 

: َأْكِمْل الُجَمل بالَكِممات اآلِتَية  (ٔ 
 الطالب  –تتارستان -  َأْيَن –الَمْرَكز -  ُتريد –       الَعَرِبيَّة 

 

............... أنا ِمْن .              إَلى المْرَكز........ َذَىَب 
............. َىْل َتَتَكمَُّم المَُّغَة ...............                أْحَمد في 

فاِطَمة ؟ ....... ؟                     ............. ماذا 
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ِح اأَلْخطاء في الَكِممات التي َتْحَتيا خط (ٕ  :  َصحَّ
.  الَنظَّاَرةىو  ىِذِه 
. ُمَدرِّس  َلْيَمى 

 ِمْصريَّة أنا .   اْسمي أْحَمد
.  الَقَممُتريد  ُىَو 

 المغة العربية َيَتَكمَّمُ   َحميَمة 
 

حيَحة  (۳  : اْخَتْر الَكِمَمة الصَّ
 (َسيَّاَرة / َقَمم  )؟  ..........    َىْل َىِذِه 

 (َيَتَكمَّم / َتَتَكمَّم  )...........           ىو 
 (َتْذَىب / َيْذَىب  )إَلى الَمْرَكز  .............    ِىَي 

 (ِمْصِريَّة / ِمْصِرّي  ).............    َىل َأْنِت 
 (ِىَى / ُىَو  )ُمَدرَِّسة . ...........      َىِذِه ُأّمي 
 (في / إَلى  )الَمْرَكز  ........    ُمَحمَّد 

   
: ِاْجَمْع ُكلَّ اْسم َتْحَتو َخّط وَأِعْد ِكتابة الُجْممة (٤

داقة    /  ____________________________________________ السَّيِّئة َتْمحو الصَّ
   /  ____________________________________________  الُمْحِسنةُيِحبُّ الناس 

____________________________________________ /   َوسيمة السََّفر   الطائرة
____________________________________________ /   أماَم البيت    السَّّيارة
_____________________________________________    /   غدا  َصديقتيُتساِفر 

 
: ىاْت ُمَذكَّر ُكلَّ اْسم َتْحَتو َخّط وَأِعْد ِكتابة الُجْممة  (۵ 
____________________________________________ /   ُمَحمَّد َطيِّبة      ُأم

____________________________________________ /   طاِلبة عاِقمة    ُأْخُتكَ 
____________________________________________ /   يوُسف َغِنيَّة      خالة
__________________________________________ /   أْحَمد ذىبْت إلى السُّوق  َعمَّة
 
...................... ×  َبعيد :        ُاْكُتْب ُمضاّدًا ِلما يَأتي   (٦  

...................... ×    َأْسَود 
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...................... ×     َصغير 
...................... ×    َصعب 
...................... ×     َطويل 

 
: ُاْكُتْب اإلجابًة لكل َتِحيَّة  ( ٧     

    __________________________           السالم عميكم      
    __________________________           صباح الخير       
    __________________________           مساء الخير       
    __________________________           إلى المقاء         

 
ْل إلى صيَغة الَجمع (٨  : حوِّ

__________________________ َىذا ِكتاب  
__________________________ َىذا َبْيت   
__________________________ َىِذِه َمديَنة  
__________________________ َىِذِه َسيَّاَرة  

 
: اْمأل الَفراغ ِبَكِمَمة ُمناِسَبة   (٩

 (َنظيف / َجميمة / الجاِمعة / المُّغة الَعَربية  )
.......................... َيْذَىب الطالب إلى 

...................................... ُأِحّب   
............................. َمدينة قازان   
................................. ىذا البيت   

 

ْل الضمائر إلى صيغة الُمْفرد (ٓٔ :  حوِّ
نحُن أخوات 

أنتم ُمْخِمصون  
ىم ُزَمالئي 

ُىنَّ طالبات في المعيد 

أخ _________ 
ُمخمصة   _________ / ُمْخِمص  _________ 
َزميمي _________ 
طالبة في المعيد _________  

 

:  َعيَّْن ُكّل َكِممة تحَتيا َخّط ِمْن َحيُث التَّذكير والتَّأنيث (ٔٔ
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 طيِّبة األم
 َسْوداءالحقيبة 
 واِسعة الصحراء
 كبيرة األْرض

 َقصيرة والَيد َبصيرة الَعْين
 َبعيدة الشمس
 

 

 الدَّرُس الخاِمس
ٔ       التْمهيد ِلْممناقشة  

   َأْصدقاء    ال                        ُمراَسَمةأْلعاب الحاسوب

                                          التَّْصوير     َصْيد السََّمك      
 

                                            

                           :َمْوضوع الِحوار
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 .     ِىوايتي َتَعمُّم المُّغات وِكتاَبة الَمقاالت

ُل ِقراَءة الِقَصص  .           وَأنا ُأَفضِّ

ياَضة                     ُأِحبُّ الرِّ
ُل الجْولة في َشَبكة اإلْنِترنيت             ُأَفضِّ

.     ُأِحبُّ السََّفر والرِّْحالت وُمشاَىَدة ِبالد َجديَدة
 

 (نشاط ثنائي)   ِاْسَ ْل وَأِجْب ُمْسَتعينا بالَكِممات اآلتية
 

             

                 السِّباَحة        

                                     الحاسوب         

    الَتْدبير الَمْنِزلّي   
 
  ُىناك ِعدَّة َتَصوُّرات َعن َكيفية َقضاء الَوْقت

 

 َبعض الناس يقضون وقت فراِغيم في البيت
 يوف ياضة أو يقضون َوْقتا َطيِّبا مع الضُّ بعض الناس ُيماِرسون الرِّ
  بعض الناس ُيِحبُّون الَجولة في السوق وبعضيم اآلخر َيعشقون الجولة في َشبكة االنترنيت
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  ٕ  الُمْفَردات الَعَرِبيَّة

َمْحظور × ُمباح / ُخروج × ُدخول / ِنياية × اَية ِبد
 َجنوب × َشمال / َشْرق × َغْرب 

 

 
 

ِمعَطف جوِنّمة بموزة ُفْستان َقميص َبنَطمون َبْدلة 
       

أنواع الَمالِبس 
 

:   أِضْف الضمائر إلى أنواع المالبس الَمذكورة مثمما في النموذج✍
 
 
 
 
 
 
 

۳  الَقواِعد الَعَرِبيَّة                    

أمامي = أنا + مدرستي                               أمام = أنا +           َمْدَرسة 
خمَفك = أنت + ِكتاُبَك                                  َخْمف = أنَت +           ِكتاب 
ِعْنَدِك = أنِت + قمُمِك                                     ِعْنَد = أنِت +           َقَمم 

فوَقو = ىو + كراسُتُو                                َفْوَق = ىو +           ُكّراسة 
تحَتيا = ىي + كراسُتيا                               َتْحَت = ىي +           كراسة 

  
 

م َقمييُص  –ها َقمييُص  –هُص َقمييُص  –َك َقمييُص -   َقميصي م َقمييُص  –كُص هُص
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َأِجْب عن األْسِئَمة َكما في الِمثال ُمْسَتعينا ِبَكِممات الدَّْرس   :
 

َىِذِه َحقيَبتي ....  َنعم - َىْل َىِذِه َحقيَبُتَك؟                   :             الِمثال 
َىِذِه َلْيَسْت َحقيَبتي .... ال                                                         - 

______________________ َىِذِه ....  َنعم -  ؟            .........َ.َىْل َىِذِه 
___________________ َىِذِه َلْيَسْت  .... ال                                 -  

__________________________ ....  نعم-  ؟         ...........ىْل ِعْنَدك 
___________________ َلْيَس ِعْندي  .... ال                                -  

_________________________ ..... نعم -  أماَمك؟         ........... َىل 
____________________     َلْيَس أمامي .... ال                          -  

٤    التَّراكيب 

 

 ْالِحظ :

 ُأِحبُّ 

 

َأْجري 
َأْلَعب 

َأْضَحك 
َأْعِرف ُكلَّ شيء 

  
الفعل والَمْصدر 

 (الَمْصَدر )االسم  الِفعل
قرَأ 
َكَتَب 
َجَمَس 
َجَرى 
 َمَشى

الِقراءة 
الِكتابة 
الُجموس 
الَجْري 
 الَمْشي

 

الحظ    :
  الكتبأْقرأ َأنُأِحبُّ /   الُكُتب         ِقراءة              ُأِحبُّ 
ل   الرياضة ُأماِرَس  أن أفضل /   الرياضة     ُمماَرسة          ُأَفضِّ
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 الفصحى أدُرس أنأريد /  الفصحى         دراسة          ُأريد 
 

     ِدراسة/ ُمماَرسة / ِقراَءة :  َتِجد           
       أْن أدُرَس / أْن ُأماِرَس /                 أْن َأْقَرَأ 

 
 

 ۵     األْصوات الَعَربية

َفّذ   /   ِغذاء   /   تيذيب  /  ُذّل   /   ِذْكر  / نافذة  /      قذيفة          ذ

َفزع /   َأْزَمة   /  توزيع  /   ُعْزل  /  َزْىر  /  وزير /     نزيف          ز

َحّظ  /  َعَظَمة  / توظيف  /   ُظْير  /   َظْير /  نظير  /      نظيف         ظ
  
   

٦     عاِلم النَّْحو والَمالَّح     الِقراَءة        
 

:    َرِكَب النَّحوي سفينًة َوَسَأَلو المالَّح
َىْل َقَرْأَت النَّْحو؟  -
: أجاب
ال   -
: قال 
. ضاع ِنْصُف ُعْمركَ  -

 

ياُح واْضَطَرَبْت السَّفينة، وَسَأَل المالح : وىاَجْت الرِّ
ىل َتْعِرف أن َتعوم؟  -
: أجاَب 
...... ال -

: قال  المالح 
 !َلَقْد ضاَع ُكلُّ ُعْمرك -
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:  األسئمة
ماذا َرِكَب النحوي؟      - 
ماذا سأل؟      - 
 ِبَم أجاب المالح؟- 

ما َحَدَث في الَبْحر؟      - 
ىل َمعِرفة النَّْحو َأَىّم ِمْن السِّباَحة ؟ - 
     (الَسفيَنة)؛ جمع َكِمَمة (الُعمر)؛ ُمراِدف (َنعم)ىات َعْكس َكِمَمة - 

 

 ٧     في َلْمح الَبَصر                   التعبير بُسَرعة فائقة  

  َصبور   َطويل البال 
 

:  الَيْمزة أّول كممة الكتابة  ✍ ٨
  

َىْمزة َوْصل َىْمزة َقطع 
تُْنَطق وال ُتْكَتب تُْنَطق وُتْكَتب 

األَدب / اأَلخ / اأَلب / اأُلم :  األسماء
أِجْب  –أجاب:  الماضي الرُّباعي وأمره 
أأْخُرج؟ :  َحْرف االْسِتْفيام

امرأة  /اسم/اثنان/ اْبنة/اْبن:  ُمْستْثنى ِمن األسماء
 اْخرْج / ُاْكتْب :  أمر الفعل الثالثي
 (:  حروف4أكثر ِمن ) كلُّ األفعال الماضية وأمرىا

َاْستْخِرْج - اْسَتْخَرجَ /  ِانَطِمْق –اْنَطمَق 
 

 

الِحْظ ِكتابة الَيْمزة مع ياء النِّداء  :
 
 
 
 
 

 

يأىل الصَّالح / يأحَمد 
 محمود يابنة/ يابن عبد اهلل 
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 َتْدريبات 
 

  أي أنواع األنِشطة ُتِحّب أْن ُتمارسيا؟
 

الَكمان                             البيانو                   ألعاب الُقّوة         التََّزْحُمق عمى الجميد 
 
 
 

اآلالت الشرقية                  الجيتار                      رفع األثقال                  الجمباز 
 الِغناء/  الرَّْقي /  اجَلْري / الَوْثب العايل / الَوْثب الطَّويل  : َأِضْف إلى َرصيدك المُّغوي 

 
  األصوات العربية 
َىذا /   َذْنب   /  َكِذب   /   َلذيذة  /  َأَذى  /  َنْذر  /      ِذْىن       ذ

ُنْزىة /  ُزْىد  /   ِحْزب  /  َجزيرة  /  َأَزل  /  َنْزر  /     َزْىر       ز

َيَقظة / َحّظ   /  ِحْفظ   /  نظيرة   /  ِظّل  /  َنَظر  /      َظْير      ظ
 

 إلى الكممات اآلتية وماِرْس ُنطَقيا مع ُزمالء الَفصل (ال) أدِخْل :
 

 ظنَ – ظرف – ظَل – زمان – زهرة – ذكرى – ذهب 
 
أكِمْل الُجَمل ُمْسَتعينا بالَكِممات اآلتية   :

  (البيت / الُمْسَتشفى / الَمطار / السُّوق / الَمركز  )
_____________ أريُد أْن أذَىَب إلى 

 
  ًْن ُجْممة : كوِّ

 
ُاْنُظْر 

 

َفْوقك 
أمامك 
إلييا 
َخمفك 

 ُأِحبُّ ُأماِرس ُأِحبُّ أْعِزف َعمى
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ُاْنُظْروا  

 

شمالكم 
يمينكم 
تحَتكم 
إلييم 

 
 أكمْل الجممة ُمستعينا بالكممات اآلتية :

 كاتبا – مديرا – مهندسا – مدرسا –طبيبا 
_____________________________________________________ أتمنى أن أكوَن 

  اْمأل الَفراغ ِبَكِممة مناِسبة   :
وايات / الرَّْسم / الرياضة / تَعمُّم المغات )  (َعَمل الَخْير/ ِقراءة الصُّحف / ِكتابة الرِّ

................................... ُأِحبُّ  
ُل  ................................... ُأَفضِّ

................................ َأميُل إلَى 
................................... ُأِحبُّ  
ُل  ................................... ُأَفضِّ

................................  َأميُل إلَى 
 
 اجعْل األفعال الماضية تُناسب زمن السياق :

 (سأل / أجاب / فكَّر / درس )اآلن أنا     
  (كتب / َضحك / تكمَّم / عمل  )اآلن نحن   

 
 الَجْولة إلى الِبالد األوربية / الرَّقص / الرَّسم : أجِر الُمناقشة ُمستخِدما المفردات اآلتية
 
  

                                       
 
 
 اْجَمْع الكممات كما في النَّموذج       :

  َمْكتبات   –َمْكتبة _______________ قراءة  

 

 أِحب َحّمامات الشمس
صحيح؟   

 لكني ال أحبها على اإلطالق
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 ________________ َكِمَمة  

________________ ُمَدرِّسة 
 _________________ ِثقافة  

_________________ ِجية  
          
 أكمل َكما  في الِمثال    : 

 =  ...........................ىي + َحقيَبة 

  =  ..........................        َأْنِت + ُكرََّسة 
=  ..........................    ىو  + ُنقود  
  = ..........................     َأنَت +         َدّراجة 

 
 أِضْف األلوان فيما يأتي :

______________________________ ُفْستانِك َلْوُنو  
_______________________________ َبْدَلُتو لوُنيا  

______________________________ قميُصك َلْوُنو  
_______________________________ َبْنَطموني َلْوُنو 
_______________________________ جاكتَّتو لوُنيا 
_______________________________ ُجِنمَُّتيا لوُنيا  

 
 أكمل كما في النموذج        :
 

__________________________________ كانت مدرستي تمبس 
____________________________________ كانت ُأمِّي تمبس  
_____________________________________ كان أبي يمبس  
_____________________________________ كان أخي يمبس 

    

  (ب)من  (أ) اخَتْر ما ُيناسب 
 

 (ب) (أ)
أِحبُّ السفر  
ُأريد أْن أعيش 

في القاىرة 
ِبالِقطار 

 سّياَرتي  =  أنا  + َسيَّارة 

كان ُمَدرِّسي َيمبس َبنطمونا َرماديا وجاِكتَّة ُكحمية    
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ل أْن أْدُرَس  ُأَفضِّ
أريد أْن أسافر 

أفضل السََّفر إلى قازان 

ِبالّطائرة 
مع ُزَمالئي 
المغة العربية 
                                                               

  أكِمْل َكما في الِمثال  :
     ِعْندي  نقود     (أنا+ ِعْنَد  ): الِمثال 

 
 حقيبة   ................ (ىي + ِعْنَد )
ُلعَبة   .................... (الطفل+ عند )
بيت      ...................  (َأْنتَ + أمام )
مكتب    .................  (ىو+ َخْمَف )
طائَرة   ..............  (ىي + َفْوَق  )

 
  ْل الَمْصدر الصَّريح إلى الُمَؤوَّل :   َحوِّ

إلى المركز ................. ُأحّب      ُأحّب الذِّىاب إلى المركز       
المغة العربية    ................. ُأحّب      ُأحّب دراسة المغة العربية       
ُل السَّفر إلى البالد العرية   ُل     ُأَفضِّ إلى الِبالد العرية ................. ُأَفضِّ
ُل رسم الطبيعة             ُل     ُأَفضِّ الطَّبيعة .................. ُأَفضِّ
الَمناِظر الَجميمة   .................  ُأحّب     ُأحّب ُمشاىدة الَمناِظر الجميمة  

 
  ن جممًة مفيدة :  َرتِّْب الكممات ِلُتَكوِّ

 يجمس – في – حجرتو –المدير 
 إلى – المركز – يذىب – الطالب – كل –يوم 
 المركز – العربية – أتعمم – المغة –في 

 لغة – ىي – المغة – القرآن –العربية 
 قمم الرصاص – أريد – و –دفتر الحساب 

 
  اْكُتْب ُمضادا ِلما يْأتي :       

............................. ×  ِنياية  
............................. ×  ُخروج 
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............................. ×  َشْرق  
.............................  ×  َجنوب  

 
  ِاْشَرْح التَّْعبيرات اآلتية :

_____________________________________ َطِويل البال       
_____________________________________  في َلْمح الَبَصر    

 

 ✍ (ُتختار من الدَّْرس ):   ُاْكُتْب الُجَمل التي َتْسَمُعيا 
 

الدَّرُس السَّاِدس 
 

ٔ   الِحوار                    
َمَتى َتقوم ِمن النَّْوم ؟                                         أقوم ِمن النَّْوم في الثاِمَنة 

 
َمَتى َتْذَىُب إلى الَمْركز؟                                      َأْذَىُب ِإلَى الَمْرَكز في العاِشَرة صباحا 

 
َمَتى َتَتناَوُل الَغداء ؟                                          َأَتناَوُل الغداء في الثّاِلثة 

 
َمَتى َتْرَجع إلَى الَبْيت؟                                        َأْرَجع في الثّانيِة والنِّْصف                                                

 
  .  َمَتى ُتشاِىد التِِّمِفْزيون؟                                        أشاىد التمفزيون َمساءً 
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                                         الّساَعة الواِحَدة 

            الّساَعة الثاِلثة                       الّساَعة الثانية 

       الّساَعة الساِدسةالّساَعة الخاِمسة            الّساَعة الراِبعة 

    الّساَعة التاِسعة   الّساَعة الثاِمنة              الّساَعة الساِبعة

     الّساَعة الثاِنية َعْشرة   الّساَعة الحاِدية َعْشَرة           الّساَعة العاِشرة 
 

 

  (   كل طالب يصف نشاطه اليومي وفق إجابة األسئمة المذكورة أعال) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( نشاط ثنائي)    ُيْجَرى الحوار نفسه بين الطالب مع تغيير أيام األسبوع والساعة
 
 

 ٕ     الُمْفَردات الَعربية

َأخير × َأوَّل /  َيسار × َيمين /  َتْحَت  × َفْوَق /  َخْمَف × َأمام 

 
 

َصنع /  َعِمَم  /    َشِرَب   /    َضَرَب  /   َقَرَأ   /   َفَتَح    /    َدَرَس         /   َفَعلَ        

 صاِنع /  عاِلم /  شاِرب  /  ضاِرب  / قاِرئ  /  فاِتح   /  داِرس        /  فاِعل
 َمصنوع/ َمْعموم / َمْشروب / َمْضروب / َمْقروء / َمْفتوح  / َمْدروس /      َمْفعول  

   

ىل تسَمح لي ِبزيارِتك في البيت؟     
َأْىاًل وَسْياًل  .... ِبُكّل ُسرور 

ُأحاول أن أزوَرك َيْوم الُجمعة في الساَعة الساِبعة مساًء إن شاء اهلل  
ُيْسِعُدني أن أراك داِئمًا 
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                  الَقواِعد الَعربّية   ۳
َكَتَب            َذَهَب             َفَتَح               قاَل               ناَم           
َكَتْبُت           َذَىْبُت            َفَتْحُت             ُقْمُت              ِنْمُت َأنا             
 َكَتْبَت            َذّىْبَت            َفَتْحَت             ُقْمَت              ِنْمَت َأْنَت          
 َكَتْبِت            َذّىْبِت            َفَتْحِت             ُقْمِت              ِنْمتِ َأْنِت           
َكَتَب             َذَىَب             َفَتَح               قاَل               ناَم ُهَو            

             َكَتَبْت            َذَىَبْت            َفَتَحْت             قاَلْت             ناَمْت  ِهيَ 
 

 
 

  ِلماذا لمْ 
 

تْذَىْب إلى الجامعة؟ 
َتفتْح الشباك؟ 
ُتحِضْر قَمَمَك؟ 

تأِت في موعدك؟ 
 

  َرَجْعَت َأْمٍس؟ِمْن َأْينَ   ُكْنَت؟َأْينَ 
 

  َجَمْسَت ُىناك؟ِإَلى َمَتى  َرَجْعَت ِمن السُّوق؟َمَتى
 

  ىذا الكتاب؟ِلَمنْ   ىذا الرَُّجل الطَِّويل؟َمنْ 
 

  َرَجعت ِمن المركز؟َمع َمنْ   َأَخْذَت ىذا ؟ِممَّنْ   َذَىْبَت َأْمٍس؟إلَى َمنْ 

  َدَخْمت ىناك؟ِلماذا  في حقيبِتك؟ماذا
 

 ُتريد َأْن َتْسَتريَح؟ ِممَّ   َكَتْبت الِخطاب؟ِبمَ   ىذا؟ما

 
 

٤   النَّحوية التراكيب     
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الحظ    :
 
 
 

                                         ُيفيد َزَمن الُمْسَتقبل                          الماضي +                                            إذا 

الحظ ِبداية الَحدث                                        :
 
 

 
 
 

الِحْظ الَحَدث الُمستِمّر في الوقت الحاضر   :
 

 ِمن البيت خاِرجأحمد 
 

 

 في المكتبة جاِلسالطالب 
 

 

 أماَم الجاِمعة واِقفةزينب 
 

 

  ۵    األصوات العربية

تاِمر       /  َصْيت   / َتْرك  /  ُسكوت  /  تاب  /  فاِتر  /       َأتاَح           ت

طاِىر     /  سوط   /  َطْرق /  ُسقوط  /  طاب  /  فاِطر  /        َأطاَح          ط
 

 

٦  الِقراَءة           
َبْعَد الَعَمل َأو الدرس ُتريد َأْن َتْسَتريَح، َفِممَّ تستريح؟ وِممَّْن تستريح؟ اإِلجاَبة َتْخَتِمُف 

إذا حاوْلَت َأْن َتْعِرَف ِممَّ ُأريد َأْن َأْسَتريح : يقول الدكتور َطَو ُحَسْين ... باْخِتالف األْشخاص

َنَزْلُت َأْجري /   َخَرْجُت َأْبَحث   
بدأُت أقرأ /   َأَخْذُت َأْضَحك   
 

يارات الُمفاجئة  إذا حاِوْلَت َأْن َتْعِرَف ِممَّ ُأريد َأْن َأْسَتريَح فِمْن التميفون والزِّ
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يارات الُمفاجئة وراحتي الَحقيقّية في الِقراءة الُمفيدة دوَن أْن َيْصِرَفني َعْنيا . فِمْن التميفون والزِّ
يارات الُمفاِجئة . َرنين التميفون أو الزِّ

 
: األسئمة

ِمَمْن ُيريُد َأْن يستريح الكاِتب ؟   - 2ِممَّ ُيريُد َأْن يستريح طو حسين؟      - 1
ما ىي الراحة الحقيقة في رأيك؟   - 4ما ىي الراحة الحقيقة في رأيو؟     - 3
 (التِّميفون)؛ جمع َكِمَمة (الَعَمل)؛ ُمراِدف (اإلجاَبة)ىات َعْكس َكِمَمة - 5
 
 

 ٧  أْطَمق َسراَحو                          التعبير   َيَتو   أعطاه ُحرِّ

  امتنع عنو                أْضَرَب َعن الَعَمل  
 

 أِلف املْقصورة                       الكتابة✍ ٨

 
 
 

الِحْظ ِكتابة األفعال اآلتية  :
 
 

 :َضْع َجْدوال لمنَّشاط الَيْومي ✍
الَعَمل الَوْقت 
في الساعة العاِشرة َصباحا 
في الساعة الواِحدة ُظْيرا 

في الساعة الخاِمسة َبْعَد الظُّْير 
في الساعة الثاِمنة مساًء 

 __________________________________
 __________________________________
 __________________________________
 __________________________________

 

  أقصاىا نا                    أقصى دا هُ  ى    ُىد
   أدناهىم                    أدنى  وا هَ  ى   َىو

  اْشَتَراىا ←اْشَتَرى  /   تراه   ←ترى 
   أْىَدانا←أْىَدى  /   َرماىم  ←َرَمى 
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َتْدريبات 
 

 أِجْب مثَمما في النَّموذج   :
_________________________  (َقَممك)
_________________________  (ِتميفونك)
_________________________  (الحاسب اآللي)
 
  األصوات العربية 
َبْتر   /   َوَتر  /   ُمْنِتج   /  ِتالل   /      استنتاج      ت   

َبْطن  /   َطْير   /  َمْنِطق  /  َطاَلل  /      استنطاق     ط   
 
  إلى الكممات اآلتية وماِرْس ُنطَقيا مع ُزمالء الَفصل (ال) أدِخْل :

 

 َطماطم – َطويل – طّيار – طائرة – ترام –َتْربية - َتْذكرة 
 
 الِحْظ الفرق في النُّطق :
 
 
    (ب)و   (أ) وافق بين 

 (ب) (أ)
َذَىَب ُمحمد 
َكَتَب الطالب 
َجَمَس َحَسن 
َدَخَل الُمَدرِّس 

الدَّرس 
إلى الَمركز 
الَفصل 

َعمى الُكْرسي 
 
 ُاْكتْب الساعة   :
   _________________________________________
 __________________________________________  

ُمْمِكن َأْسَتْخِدم ِكتمَبك؟ 
مي  )َتَفضَّل  ...... طبعاً   (َتَفضَّ
 آِسفة........ آِسف 

فول 
ِريادة 
ُسكوت 

ُفّل 
ِرياضة 
ُسقوط 
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 __________________________________________ 
 __________________________________________ 
 __________________________________________ 
 __________________________________________ 
 __________________________________________ 
  __________________________________________ 
 __________________________________________ 
 __________________________________________ 
 __________________________________________ 
  __________________________________________ 

 

  وافق بيَن السَُّؤال والَجواب :
أْيَن تَتعمَُّم ؟ 

ِمْن أْيَن ِجئَت ؟ 
إلى أين َذَىْبِت ؟ 

ِمْن أين اشتريَت القمم ؟ 
أين تكتُب التمرينات ؟ 

جئُت ِمن البيت  
َذىبت إلى السوق 
أتعمم في المركز 

في الكراسة 
ِمن المكتبة 

 

 َضْع األْسماء اآلِتيَّة في صيغة اْسم الفاِعل    :
الفعل                                    اسم الفاِعل                  

...........................           َفَتَح                                   
........................... سأَل                                   
............................ َضَحَك                                
............................ َلِعَب                                  
............................         َنَظَر                                  

 

   ُصْ  ِمن األفعال اآلتية اْسم الفاِعل واْسم الَمْفعول
اْسم الَمْفعول اْسم الفاِعل الِفعل 
  َفِيَم 
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َكَتَب 
َشِرَب 
ضرَب 
درَس 
َصنَع  

 

   وَضْعيا في جممٍة من عندك (م/ل/ظ)اْشَتّق الكممات ِمْن مادة  :
 _______________________________________________________________

 ىاْت ِفعال ماضيا ِمّما يأتي :
َمصنوع /  َمْحفوظ /  نائم  /  َمْمنوع  /  عاِلم  /  قائل /  سائل / َمْتروك / َمْرفوع / قارئ /  ضاِحك 

 
  ُىنا ُيفيد الحدث الُمَستِمّر  (فاعل)ِاْمأْل الفراغ ِبصيغة ُمَؤنَّث و الِحْظ أنَّ وزن :

 
َأَأْنَت 

  نائم؟ 
 َأَأْنتِ 

 ___________
___________ خاِرج؟ 
___________ ساِمع؟  
___________ ُمساِفر؟ 

___________   مْوجود؟  
 

 
  ْل األفعال إلَى أسماء عمى وزن :   كما في النموذج (فاعل)َحوِّ
 
 
 

َضَحَك الطالب في أثناء الدَّرس 
َخَرَجْت الطِّْفمة ِمْن البيت 
طاَرْت الطائرة في الَيواء 
ذىَب أحمد إلى َعَممو 

جمَس عمّي عمى الُكرسي 

  _______________________________
  _______________________________
  _______________________________
  _______________________________
 _______________________________

 
 أكِمْل َتصريف األفعال     :

قال محمد الحق 
 محمد قائل الحق
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َجَمَس                 َدَخَل                   َأَكَل                     َلِعَب  
____________________________________________________ أنا َجَمْسُت       
_____________________________________________________ أنَت َجَمْسَت     
_____________________________________________________ أنِت جمسِت     
_____________________________________________________ ىو َجَمَس       
_____________________________________________________  ىي َجَمَسْت     

 

  ِِاْمأْل الفراغ ِبالفعل الَمذكور َبْيَن الَقْوَسْين  :
 

 (َخَرجَ )لْيمى ِمْن الَمْكتبة        .................  
 (فِرح)األم ِبنجاح أْوالدىا     .................  
 (شِربَ )ُأْختي َقْيوة           ..................  
 (قَرأَ )نْجالء الدرس        ..................  
 (سِمعَ )أحمد َخَبرا ُمْفِرحًا     .................. 

 
  مائر اآلتية (ىو باع بيَتو الَقديم)أكِمْل ُجممة : َمع الضَّ

_____________________________________ ىي  
_____________________________________ أنا   
_____________________________________ َنحُن 
_____________________________________    ُىم  

 
  في الُجمل اآلتية (زار)ِاْسَتْخِدْم ِفعل :

الَمريض أمِس ___________ األوالد 
َل أمس  ____________ فاطمة  الَمريض أوَّ
الَمريض األسبوع الماضي ____________ ُمَحمَّد 

 
 ِاخَتْر َكممة ُمناسبة  :

 (ُمَبكِّرًا / ُيشاِىد  /  الِكتاب / تَُفكِّر /  الُمحاَضرة   )
الثانية؟ ....... ما َمْوِعد 

أن َتزوَرني؟ ....... متى 
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؟ ............... ِبَكْم تشتري 
التميفزيون ؟ ............ َمْن 

؟ ............... ىل َتْسَتْيِقظ 
 
ِاْختْر ِمّما بين القوسين اسم االستفيام الُمناسب وأكمل بيا كل جممة  :

ُتساِفر؟  ................. 
َيْسُكن معك؟ ................. 
أِجدك؟ ................. 
في ىذه الَحقيبة؟ ................. 
عدد السكان في بمدك؟ ................. 
تنزل األمطار؟  ................. 
تسُكنين؟ ................. 
تفعل؟ ................. 
ُتِحب بمدك؟ ................. 
راِكبا في السيارة؟  ................. 
يستحق النجاح؟ ............... 
ْرَت اليوم؟ ...............  تأخَّ

 (َكْم / َمتى / َمْن )
 (َكْم / َمتى / َمْن / ما  )
 (َكْم / َمتى / أيَن / َمْن )
 (َمتى / َمْن / ماذا / كيف  )
 (َكْم / َمتى / أيَن / َمْن )
 (َكْم / َمتى / أيَن / َمْن )
 (َكْم / َمتى / أيَن / َمْن )
 (َكْم / ماذا / أيَن / َمْن )
 (َكْم / ِلماذا / أيَن / َمْن )
 (َكْم / ماذا / أيَن )
 (َكْم / ماذا / أيَن / َمْن )
 (َكْم / ِلماذا / أيَن / َمْن )

 
  َأِجْب َعْن األسئمة اآلِتية   :

_______________________________________ أين كنَت ؟                   
________________________________________ ِمْن أين رجعت؟             
________________________________________ متى رجعت إلى البيت؟      
________________________________________ إلى َمَتى َبَقْيَت ىنا؟          
________________________________________ ِلَمْن ىذا القمم ؟              
________________________________________ ِممَّن أَخْذَت ىذه األْشَياء ؟    
________________________________________ إلى َمْن ذىبِت أمس؟         
________________________________________ َمع َمْن َرَجْعَت ِمن السُّوق؟   
________________________________________ ماذا في حقيبِتك؟             
________________________________________ ِلماذا َدخمَت الفصل؟          
_________________________________________ ِبكم اشتريت القمم؟           
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ُمساِفر الَيْوم ؟ ________ :                َضْع أداة االستفيام

َسَبب ذلك؟ ________  
ُيريد محمد؟ ________  
الُمْستشفى؟ ________  
َيْبدأ الدرس؟ ________  
َتتعّمم العربية؟ ________ 

 
  في الُجَمل اآلتية والحْظ كيَف تَغّيَر معناىا (إذا)َضْع :

دخَل ِكريم الفصل ووجَد أصدقاءه 
ُزْرنا مدينة قازان ووجدنا ما ُيثيُر إعجاَبنا 

أراَدْت ليمى النجاح وذاكَرْت كثيرا 
وَوَجْدَت فييا َأَىّم اأَلْخبار  " األْىرام"فتْحَت َجريَدة 

. قرْأنا الدرس واستفْدنا ِمنو
 

 ن جممٍة مفيدة :   َرتِّْب الكممات ِلُتَكوِّ
 ِمْن – الساعة – في – أقوم – الثامنة –النوم 

 أشاىد – في – التميفزيون –المساء 
 ِمْن – أصدقائي – أحدا – اسمو – ال – أنا –أعرف 

 العربية – ىدفي – الشعوب – القنوات – مع – العممية –إنشاء 
 
 َخْمف  :     ُاْكُتْب ُمضادا ِلما يْأتي  × ...........................

........................... ×  َتحت  
........................... ×  يسار  
........................... ×  أخير  

 

ِاْشَرْح التَّْعبيرات اآلتية  : 
_________________________________ أْضَرَب َعن الَعَمل      

___________________________________ أْطَمَق َسراَحو       
 

✍   ُاْكُتْب الُجَمل التي َتْسَمُعيا :
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 ____________________________________________________________

 

 الدَّرُس السَّاِبع
ٔ  َأِجْب َعن اأَلْسئمة اآلتيَّة:  َتْمهيد ِلْمِحوار : 

َكْيَف كاَن الَجّو َأْمس؟           -
 َمَتى َتَتَفتَُّح األْزىار؟ -

 َمَتى َتكون الَحرارُة عاِليًة؟ -

 َمَتى َتْنِزُل اأَلْمطار؟ -

َمَتى َنْرَتدي الَمالِبس الثَّقيَمة؟  -
 

     

 ما حالة الَجّو في بمدكم في َفْصل الشِّتاء؟         - 
الَجّو عندنا باِرد   - 

 وفي َفْصل الرَّبيع ؟                               - 
دافئ وُمَعَتِدل  - 
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ْيف ؟             -                       وكيف حالة الجو عندكم في َفْصل الصَّ
ْيف الَجّو حاّر                               -  في َفْصل الصَّ

    وفي َفْصل الَخريف ؟                                  - 
ُمْمِطر  -  
     
ما َدَرَجة الَحراَرة في تتارستان في َفْصل الشِّتاء؟  - 
ْفر-   . َتْنِزل َعْشرين َتْحَت الصِّ
ْيف؟  -   وفي َفْصل الصَّ
.   َتِصُل َأرَبعين-  

 

  (نشاط ثنائي)  بادْل السُّؤال والجواب َمع زميِمك واِصفا حالة الطَّْقس في بمدكم
 
  (نشاط ثنائي)  الُكرَّاسة / الَنّظاَرة / الِكتاب / َأْجِر الِحوار َنْفَسه َمع  الَقَمم

 
 

 
 
 

 ٕ    المفردات العربية

رًا × ُمَبكِّرًا  َشّر × َخْير /  ناجح × راِسب /  َبْعَد  × َقْبَل /  ُمَتَأخِّ
 

.....  َطبعًا ِبال َشكّ -  َتْسَمح لي أن آخذ َىذا الُكْرسي ؟  - 
مي )........ َتَفّضل -  ُمْمِكن ّأْن آخذ ِكتاَبك ِمْن َفْضمك؟ -   (تفضَّ
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 َيْدُخُل         –َدَخَل /   َيْخُرُج  –َخَرَج /   َيْسُكُن –َسَكَن /   يأُكُل –َأَكَل /  يْأُخُذ  –َأَخَذ /   َيْكُتُب –َكَتَب 
َمَر /  َيْتُرُك –َتَرَك /  َيْنُظُر –َنَظَر  َُ   –َحَضَر /   َيْطُرُد –َطَرَد /  َيْبُمُ   –َبَمَ  /   َيْشُكُر –َشَكَر /  يْأُمُر –َأ

َيْحُضُر 
 

 
 

۳     القواعد العربية   الحظ  : 

       
الُمْسَتْقَبل الُمضاِرع 
ُأحاِول 
َأْكُتُب 
 َأْذَىبُ 

 (َسْوَف ُأحاِوُل  )َسُأحاِوُل   
ْكُتُب   )َسَأْكُتُب     َُ  (َسْوَف  َأ
 (َسْوَف َأْذَىُب   )سَأْذَىُب   

    َلْيَس / َلْم / َلنْ / ال/ ما:   أَدَوات النَّْفي
النَّْفي اإلْثبات 

َحَضَر الُمَدرِّس 
َيْكُتُب الّطاِلُب الدَّْرس 

َيْذَىُب الّطاِلُب ِإَلى الَمْرَكز  
َيْحُدُث َذِلَك دائمًا 

 (ُيفيد الماضي )ما َحَضَر الُمَدرِّس 
 (ُيفيد الماضي )َلْم َيْكُتْب الّطاِلُب الدَّْرس 
 (ُيفيد المضاِرع )ال َيْذَىُب الّطاِلُب ُىناَك 

 (ُيفيد الُمْسَتْقبل )َلْن َيْحُدث َذِلَك أَبدًا 

 َلْيَس الحْظ اْسِتعمال ِفعل :       
 
 
 
 
 
 
 
 

                           مائر األْسماء َمع إال ُتْسَتَعَمل ال   والضَّ

   

 

 ليس

   بارداً  الجوُّ 

   ُمفيداً  الكتابُ 

   بعيدا البيتُ 

   مفتوحا الشباك

   موجودا الُمدرِّس

 

   

 

 َلْيَستْ 

   َجميَمةً  الَفتاةُ 

   ُمَؤدَّبةً  الطالبة

   بعيدةً  الجامعةُ 

   َنظيفةً  الُحْجرةُ 

   في البيت الِبْنتُ 

 

 َأبي ساَفَر أْمسٍ 
 َأبي ُيساِفُر اآلن
 َأبي َسُيساِفُر َغداً 
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 ( ليس) في المعيد     لْسنا/   في الَبْيت َلْستُ :  مع الضمائر 
 
 

 مع األسماء(عدم)الحْظ اْسِتعمال  : 
 
 
 

٤ الّتراكيب النَّْحوية   :  الِحْظ ُحروف الَجّر َقْبَل األْسماء :     

الَمركِز    ِإَلىَذَىَب الطاِلب  -
 الَبْيتِ  ِمنَخَرَجْت الِبْنُت  -

  اآلدابُكمَِّيةِ  فيتَخرََّجْت الطالبة  -

                                َبالكسرة مجرورة الَجرّ  ُحروف َبْعدَ  األسماء 

 {  َعنْ – ِمْن – ِإَلى – َعَمى –في   }          
الدرِس؟   فيىل فيمت ما قالو المدرس 

.   ُمحاضرِة األستاذإلىَ اْسَتَمَع الطاّلب 
.   الُكُتبِمنْ َأَتَعمَُّم الَعربية 

.         ُأّميحاجاتبِ أْىَتمُّ  
لّطاِلِب بالدُّخول ؟     لِ ىل َتْسمح 

".  َجّيد ِجّدًا " درجِة َعَمىَحُصَمْت َسْموى 
 الَمْركِز ِمنَأْسُكُن َقريبا 

 
 

 الِحْظ     :
        َقَرْأُت ِمّما َشَرَحو الُمَدرِّس 

ِمّما = ما + ِمن
 َعّما= ما + َعنْ 

َعَدم اإلىتمام × اإلىتمام 
َعَدم اإلرادة  × اإلرادة 

 َعَدم االْكتراث× االْكتراث 
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ِاْبَتِعْد َعّما ُيْزِعُجك  
 

 مائر :  ُحروف الَجّر َمع الضَّ
ِمْنُو = ه + ِمْن /  ِمْنَك  = َك + ِمْن /  ِمّني  = ي + ِمْن 
َليا = ىا  + ِل /  َلِك    = ِك  + ِل /     ِلي  = ي  + ِل 
َعْنُيْم = ُىْم + َعْن /  َعْنُكم   = ُكْم + َعْن /  َعّني  = ي + َعْن 

 ِبيا= ىا + ِب /  ِبنا    = نا + ِب /    بي  = ي + ِب 

 

  ۵    األْصوات الَعربية

َفريق /   ُقْل  /  ِفْقَرة  /   َفَمق  /  ُقَرى  /  َقْمب  /    ُسقوط      ق
َفريك  /  ُكل   /  ِفْكَرة  /  َفَمك  /   ُكَرة  /   َكْمب  /  ُسكوت      ك
 
 

 ِْمْن َبَمدي                      ِمَن الَبَمد :                   الِحظ
 َبعيد َعْن َبْيتي                  َبعيد َعِن الَبْيت 
ُاْكُتْب ِرساَلتك                 ُاْكُتِب الرِّسالة  

 
   - ِّاْقرْأ أواِخر الَكِممات التي َتْحتيا َخط :

 

ل( ٔ  الشَّاي؟ َىل تَُفضِّ
جاِىز؟ َىل الّطعاُم ( ٕ
 َعن الَمْرَكز ال َتْبَتِعْد  (۳
؟ َمْن الّطبيب( ٤
؟ َمْن ّىذا( ۵
   ِاْشَرْب ماءً ( ٦
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٦  َكْيَف َتْقرُأ َجريَدًة عربية؟                    الِقراَءة   

َُ َجريدًة َعَربية ِلُتساِعَدك َعَمى َتَعمُّم المغة؟ إذا فتحَت عمى َسبيل الِمثال َجريَدة  ىْل ُتريُد أْن َتْقَرَأ
ْفحة َأَىّم اأَلْخبار في َعناوين باِرَزة" األْىرام" ِل الصَّ وُىناَك َأْخبار ِسياِسيَّة وأخبار اْجِتماِعّية . وجدَت في أوَّ

وُىناَك أْيضا َأْخبار الرِّياضة، وأخبار الَحوادث، والنَّْشَرة الَجِوّية، وأْسعار . َتِجُدىا في َصَفحات خاصة
الُعْمالت، وأْوقات الصَّالة، واإلْعالنات الّتجارية ِمْثل َبْيع وِشراء السَّيارات، والَوظائف الخاِلية، وَأْخبار 

".   َحظَُّك الَيْوم"الَوفيات، وَأْخبار السينما والَمْسرح وَبراِمج الّتمفزيون واإلذاعة، و
 

: األسئمة
  َجرائد تتارستان؟  " األىرام"َىْل تْشبو َجريدة
 أي أخبار تَُفّضل أْن َتْقَرَأىا ؟ 

 ؟  " َحظَِّك الَيْوم"ىل تؤِمن ب 

  (َخَبر)؛ صيغة الجمع لَكِمَمة (َجريَدة)؛ ُمراِدف (َفَتحَ )ىاْت َعْكس َكِمَمة 

 

٧   دون اْكِتراث                         التعبير بال اىتمام  

  من األْفَضل ُسرَعة َتْنفيذ اأَلْمر                                    َخْيُر الِبّر عاِجمو  
  إلى وقت َغْير ُمَحدَّد                               إَلى َأَجل غير ُمَسمَّى  

 

:   الِحْظ الَفْرق في ِكتاَبة األَِلف الَمْقصوَرة والياءالكتابة ✍ ٨
 

الياء اأَلِلف الَمْقصوَرة 
َعَمى 
َمَتى 
َصمَّى 
َلْيَمى 

ُمْصَطَفى 

َعِمّي 
ُمَصمِّي 
ثاَنِوّي 
َحقيقّي 
ُأّمي 
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الِحْظ ِكتابة َىْمزة االْسِتْفيام   :
 (تُْقَمب الَيْمَزة ياءً )َأئجراء االمتحان ىذا؟  االمتحان ىذا إجراءَىْمزة قْطع 
 (ُتحذف الَيْمَزة)َأبنك ىذا؟ ك ىذا ابنَىْمزة وْصل 

  

 
 

َتْدريبات 
 

  أْكِمْل ِمْثَمما في النَّموذج   :
 

___________________  َيْأتي الشِّتاء َبْعَد   
بيع َبْعَد    ___________________ َيْأتي الرَّ
___________________ َيْأتي الَخريف َبْعَد  

 
أْكِمْل الَفراغ  :

 

________________ َيْشَتّد الَبْرد في َفْصل    
________________  َتْشَتّد الَحرارة في َفْصل  
________________  َيْسُقط الثَّْمج في َفْصل    

________________  َتْسُقط أْوراق األْشجار في َفْصل  
________________  ُتْصِبح األْشجار َخْضراء في َفْصل  

 
 التعريف عمى األسماء وأِعْد قراءتيا (ال)  أدخْل :

ِوقار   /   َنْقد    /    َوَقَع  /   َقصر  /     َقفر   ق   

وْكر   /   َنَكد    /    َركَع   /  َكْسر   /     َكفر       ك
 
 أْكِمْل كلَّ حرٍف ِبضمير َمذكور َبْعَده  : 

 (ىم/ أنتم / نحن / ىو / ىي / أنت / أنا + من )اقترب 
. (ىم/ أنتم / نحن / ىو / ىي / أنت / أنا + إلي )نظر 

ْيف َبْعَد الرَّبيع  َيْأتي الصَّ
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  (ىم/ أنتم / نحن / ىو / ىي / أنت / أنا + في)ىو ُيُفكِّر 
. (ىم/ أنتم / نحن / ىو / ىي / أنت / أنا + َعن )ىي دائما َتسأُل 

 
 أْكِمْل كلَّ حرف بضمير مناِسب :

كتابا ....   أخَذ من
قممي .... أعطْيُت ل

إلى المركز  .... ىّيا ب
أي َخَبر .... لْم أسمْع عن
..... أنا َفخور ب

 
  أْكِمْل ِبَحْرف َجّر ُمناِسب :

 (مع / في / عن  ).     َمشاكمي الخاّصة..... أَتَحدَّث مع أبي 
 (ل / عن / في  )َشير يناير            .....  َبدأْت الدراسة 
 (ل / في / عمى  )َفْيم الَمسألة              ....  ىو ساَعدني 
 (عن / من / في )المركز                     ... ىو َمْوجود 

 (في / من / عن / ب  )ك في مركز المغة العربية           ..أىال 
  (ل /في / ب  )زيارِتنا؟                      ...ىل َتَتَكرَّم 
 (عن / ب / ل  )ه بالدخول ؟                  ....ىل َتْسمح 

 
  َكَتَب  :             ُاْكُتْب المضارع .........................

......................... َأَخَذ   
 .........................َخَرَج  
......................... َدَخَل  
......................... َنَظَر  
......................... َتَرَك  
......................... َحَضَر 
......................... َشَكَر  

 
أِعْد كتابة األْفعال في الزمن الُمستقبل    :

_________________________ آُخُذ       
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_________________________ َأْخُرُج     
_________________________ َتْنُظُر      
_________________________ َتْجِمسين   
_________________________ َيْسأُل    
_________________________   َتْدُخُل    

 
 ُاْكُتْب الُجمل َكما في المثال   :

 

_____________________________________ /    الُمَمرِّض َيْعَمل في الُمْستْشفى   
_____________________________________ /    الطالب أْغَمَق الباب             
_____________________________________ /     الُمدرِّس َيْشَرُح الدَّرس         

_____________________________________ /    الَوَلد َنَجح في االْمِتحان         
 
َحّوْل إلى ُجَمل َمنفية مثمما في النموذج    :

 

_____________________ ×     الطالب نشيط      
_____________________ ×     الَوْرد جميل        
_____________________ ×    َيْنجح الطالب      
_____________________ ×  رأيُت مدينة باريس 
_____________________ ×    ُيساِفر األب       
_____________________ ×  يتأخر التمميذ      

 
 ن ُجممًة مفيدة :    َرتِّْب الكممات ِلُتَكوِّ

 قالو – المدرس – ما – الدرس – فيمت –في 
 األستاذ – استمع – إلى – الطالب –محاضرة 

 الجمعة – سُأحاول – أزورك – يوم – أن –مساًء 
 يسعدني – أراك – أن –دائما 

 
 َرتِّْب الُجمل ِبَوضع األْرقام الُمَسْمَسمة في الُمَربَّعات       :
   تناولُت إفطاري و أعَدْدُت َحقيبة السَّفر 
   في يوم الرِّْحمة ُقْمُت ِمن النوم ُمَبكرا

 الُمَوظَّفة َتْعَمل عنَدنا /     الُمَوظَّف َيْعَمل عنَدنا     

 الطالبة ليست جميمة× الطالبة جميمة 
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    َعْندما جاَء َزميمي َركْبنا تاكسي وَذَىْبنا إلى الَمطار
    َوضعُت َمالبسي في الَحقيبة

 
 ُاْكُتْب ُمضادا ِلما يْأتي     :

............................ × ناِجح  
............................ × أخير  
............................ × َبْعَد   
را  ........................... × ُمتأخِّ

ِاْشَرْح التَّْعبيرات اآلتية    :
______________________________ إلَى َأَجل َغْير ُمَسمَّى     
________________________________ َخْيُر الِبّر عاِجمو        

__________________________________ دون ِاْكتراث       
 

✍  ُاْكُتْب الُجَمل التي َتْسَمُعيا: 
 

 

 الدَّرُس الثَّاِمن
 ٔ   ِجْب َعن األسئمة اآلتيةأَ :    َتْمهيد ِلْمِحوار     :

 َىْل َلَك ِحساب في الَبنك؟  (1

 ما اْسُم الَبنك وأْيَن َيَقع؟    (2

:   ِصْل َبْيَن الَكِمَمة والتَّْعريف الُمناِسب َليا: ُمْفَردات الِحوار
الَوديَعة                                اتِّفاق َبْيَن الَبْنك والشَّْخص           

 (الّنقود)الِحساب                               النَّْقد 
ْبح ِمن الَوديَعة  الُعْمَمة                                 الرِّ

السِّْعر                                 النُّقود التي َتْحفظيا في البنك  
الفائَدة                                  الثََّمن 
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ُأريُد أْن أفتَح الَوديعة ِلُمدَّة ثالثِة َأْشير : الطاِلب 
َلَك ِحساب في الَبْنك؟ : الُمَوظَّف
وَىذا َجواز َسَفري ...َىِذِه ِبطاقة ِبيا َرَقم ِحسابي بالُعْمَمة اأَلْجَنِبيَّة.... َنعم: الطالب
اْنَتَظْر َقميال َحتَّى َتْنَتيي اإلْجراءات : الُموظف
وما ِسْعر الفائدة؟ : الطالب
.  فييا أْسعار الفائدة لمُعْممة الَمَحمِّية والُعممة اأَلْجَنبية..... ُخْذ ىذه القائمة : الموظف
 

ٕ  المفردات العربية 

  /َمْجنون × عاِقل /  َغنّي × َفقير / َرخيص × غاٍل / ُمّر × َلذيذ / ُحْمو × ماِلح / ساِخن × باِرد 
 / َكريم × َبخيل / جاِىل × عاِلم 

 

 

  –َحِفَظ / َيْمَبُس - لِبَس /   َيْشَرُب –َشِرَب /  َيْسَمُع –سِمَع / َيْفَيُم - َفِيَم /  َيْعَمُم  –َعِمَم / َيْعَمُل - عِمَل 
 َيْمَعُب –لِعَب /  َيْضَحُك –َضِحك /  َيْفَرُح –فِرح / َيْحَفُظ 

 

۳   القواعد العربية    
َصغير / أكثر  –  َكثير أبعد –َبعيد / أقرب  –َقريب / أقصر - َقصير/ أطول  –َطويل  / أجمل –َجميل 

 أكبر  –َكبير / أسعد  –َسعيد / أصغر  –
أقّل  –َقميل  /  أصحّ - َصحيح / ألّذ  –َلذيذ 

 
       َنجالء أْجَمل ِبنت      ىي أْجَمل                            ىو َجميل       
      ُرْشدي أْطَول رُجل       ىو أْطَول                            ىي َطويمة      
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      َمْحمود أْسَعد إنسان       أنت أْسَعد                            أنا َسعيدة       
 

 الِحْظ ما يأتي   :
 

( أْحَسن)َتعني  (خير)                                        كممة 

٤  التراكيب النحوية :

 المبني لممعموم                           المبني لممجهول         
 الدَّْرُس ُكِتبَ  محمد الدَّْرَس                          َكَتبَ 
 الكتاُب ُأِخذَ  َسْمَوى الكتاب                         َأَخَذتْ 
 النافذُة  ُكِسَرتْ  الطِّْفُل الّناِفَذَة                           َكَسرَ 
 الَخبر  ُعِرفَ  َفريدة الَخَبر                          َعَرفتْ 

                                            
 الِحْظ الُجَمل اآلتية   : 

 َبعَد الدِّراسة؟ َسَتعَملُ ماذا  -
 وسَأْعَمُل َطبيباأنا َأْدُرُس في ُكمَِّية الطِّب  -

 وسَأْعَمُل ُمَيْنِدساأنا َأْدُرُس في ُكمَِّية الَيْنَدَسة  -

وسَأْعمُل ُمَدرِّسًة أنا َأْدُرُس في ُكمَِّية التَّْربيَّة 
 

  ۵   األصوات العربية

ُسعال     /    َفَعَل    /    َعّم    /   َعَمم   /    َعَمل   /   َعْمرو         ع  

سؤال /    َسَاَل    /    ُأّم    /    َأَلم    /    َأَمل   /       َأْمر          أ   
 
 

 ٦    الِقراَءة              
 

لُّ عام وأَنْ تُصم ِِبَْْي                  عيد َسعيد وكُص

 ِمْن َعْشرة فوَق الشَِّجرة َخْيرَعصفور في الَيد 
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ْوفيق .. َأْْجَل التَّهانئ بَِنجاح ابْنكم َمع َدوام الت َّ
وأْلف َمْبوك لِلعروسني      .. َزواج َسعيد 

 ال أراكم اهلل َمْكروها.. ََحْد هلل َعلى َسالمتكم
 

َبْرِقيَّة التَّعزية 
 . الَعزاء خاِلص وِلأُلْسَرة      ...... ِلوفاة األْحزان ُنشاِطُركم 

 

 ٧                              اندمج في الجّو  التعبير  تأقمم  

  عزلو   أعفاه ِمن َمْنِصبو  
 

              :َبْرِقيَّة التَّْيِنئة ِبعيد اأُلم  الكتابة ✍ ٨

ي الَعزيزة  أُصمِّ
ْيِك وأقولُص لِك   باقة َورد ِمن َحديقة قليب أنثُصرها بنَي َكفَّ

له حيتفلُص هبا اليوم  يا ََشعة الكْون العامل كُص
 يإنك أُصم  وأحلى ما يف َحيايت

 

 الِحْظ ِكتاَبة الَحْرف األخير   :
 الُمضاِرع الماضي

َجَرى 
َمَشى 
َأَتى 

َيْجري 
َيْمشي 
يْأِتي 
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َأْعَطى 
 َأْىَدى

ُيْعطي 
ُيْيدي 

 

  
 

  َتْدريبات 

 

ْن ِمنُيما ُجْممًة  ُمفيدة :    ِاْخَتْر ِمْن الَجْدول َكِمَمتين وكوِّ
 (الَحَدث)الفعل االسم 

/ َحَسن / ُىدى / فاِطمة / عاِدل / ُمَحّمد / يوسف 
َفريدة / َكمال / ُسيير / ُسعاد / َمْحمود 

/ َتْرِسم / َيْسمع / تَُنظِّف / َيْمعب / َتْجري / َيْمشي 
ُتَغّني / َيقود السَّّيارة / َيْجِمس / َتُنّط / َيْقرأ 

 

  التفضيل" أفعل"ُاْكُتْب صيغة: 
..................... عالم   
...................... جاىل  
....................... عاقل  
....................... صادق 
....................... صالح 
....................... عادل 
....................... ظالم  
....................... واسع  

 

 اْخَتْر كممة مناسبة   : 
 (لعب / رسم / خرج  )حسن في الممعب .......... 
 (جمس / دخل / قام )الطالب الفصل ........... 
 (أكل / كتب / نام )المدرس في المطعم ...........  

 (الخريف/الصيف /الربيع /الشتاء )..................    تتفتح الزىور في فصل 
 (الدراجة/السفينة /الطائرة /القطار)............ عندما أكون في عجمة أسافر ب

 (طويمة / سعيدة / صغيرة  )..................... قضيت أياما 
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 ُاْكُتْب الُمضارع   :
_____________________ َعِمَل        
_____________________ َعِمَم         
_____________________ َفِيَم         
_____________________ َسِمَع        
_____________________ َلِبَس        
_____________________ َحِفَظ        
_____________________ َضِحَك      
_____________________ َلِعَب        

 
َأِعْد صياغة الفعل وِاجعْميا في الَمْبِنّي ِلْمَمجيول   :

______________________ َفَتَح المدرس باب الفصل              
_______________________  َسِمَع الولد نصيحة األب             
_______________________  َشَرح الُمعمِّم الدَّرس                  
________________________ َعَرفْت كريمة الخبر                 
_______________________ قاَلْت زينب الَحّق                    
_______________________ َوَجَد العمماء آثارا قديمة              
_______________________ َطَرَح األستاذ السؤال                  

 
أِعْد صياغة الفعل وِاجعْميا في الَمْبِنّي لمَمعموم   :

      ________________________ ُكِسَر زجاج النافذة              
     _________________________ ُسِئَل الموظف عن عممو        
     _________________________ ُفِتَح المعرُض                  
     _________________________ َشِرَب الشاي                   
     _________________________ ُأِخَذ الكتاُب من المكتبة         
     _________________________ ُكِتَبْت الرسالة                  

 
 التفضيل من الصفات اآلتية" أفعل"  ُاْكُتْب صيغة :

................... َذِكّى  
................... َغِبّى  



 

 

87 

 

................... َقِوّى  
................... َغِنّى  
.................. َطيِّب  
.................. َضيِّق  
..................  َحَسن   

 

  أْكِمْل ِبَحْرف َجّر ُمناِسب :
 (عمى / في / من  )الدرس؟   ..... ىل فيمت ما قالو المدرس 

 (إلى / عن / من  )ُمحاضرة األستاذ      ..... استمع الطالب 
 (عمى / في / من  ).                  الكتب..... أتعمم العربية 

  (ل / ب / عن  ).                    حاجات أمي..... أىتم 
 (ل / عمى / ب  )أعمى درجة              .......... حُصمت 

 (في / إلى / عمى  )الراديو               ...... ُأريد أن أستمع 
 (ل / في / ِمن  )ك  السعادة                        ...َأَتَمّنى 

 
  ْالُجَمل َكما في الِمثال َأْكِمل  :

 

______________________________ /   المَوّظفان َيْعَمالن في البنك    
______________________________ /  السائحان َيخُرجان ِمن المتحف 
_______________________________ /  العامالن يكِمالن العمل        

 
 ْل ُكل فعل ماض إلى مضارع : َحوِّ

____________________________ فيمنا الدرس          
____________________________ فتحنا الباب            

__________________________ سكنْت فاطمة في المدينة  
____________________________ تعمَّم عثمان المغة العربية  
____________________________ سأَل إبراىيم عن المكان  
____________________________   فحَص الطبيب الَمريض  

 
  ن جممًة مفيدة :  َرتِّْب الكممات ِلُتَكوِّ

الُمساِفران َيْرَجعاِن ِمن الرِّحمة 
 الُمساِفرون يرجعون ِمن الرِّْحمة
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َحتَّى - َتْنَتيي -  اْنَتَظْر - اإلْجراءات - َقميال 
 َأْدُرُس - و-   سَأْعَمُل –الَيْنَدَسة - في -  ُمَيْنِدسا -  ُكمَِّية 

 ِلُمدَّة –ُأريُد - ثالثِة -   الَوديعة –َأْشير - أنْ - أفتَح 
فييا -  الُعممة –  و –الَمَحمِّية -  لمُعْممة –ُخْذ  -  اأَلْجَنبية-  أْسعار –القائمة - الفائدة 

 
  ُاْكُتْب ُمضادا ِلما يْأتي :

........................... ×  ساِخن   
........................... ×  ِحمو     
........................... ×  َرخيص 
........................... ×   جاِىل   
........................... ×  َغنّي    
...........................  ×  َمْجنون  

 
 ِاْشَرْح التَّْعبيرات اآلتية :

___________________________________ اندمج في جو    
_____________________________________  أعفاه ِمن َمْنِصبو  

 
  ُاْكُتْب  تينئة بمناسبة عيد األم
 
 
 

 ُاْكُتْب  تينئة بمناسبة عيد الميالد   :
 
 
 

 ٨ – ۵                  اختبار الدروس 
 

  اْنِف الجمل بأداة النفي الُمناِسبة   :
___________________________________________ سافر خالد             
___________________________________________ يرجع ِىشام غدا       
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___________________________________________ ذىب سعيد إلى الَمطار  
___________________________________________ أنا ُمسافر إلى روسيا  
___________________________________________ ىو ذاىب إلى عممو  

 

 

  أكمل بوضع الكممة الصحيحة مما بين القوسين    :
 (ماذا / مَتى  )تذَىب إلى الَمْركز ؟     ...............  

 (الساعة/ ساعة  )الرابعة  .................    أذىب في 
 (ىو / ىي  )المركز  ..............    ىذا 
 (َتْشَرب / تقرأ  )القيوة ؟  ..............    ىل 
 (ُتِحّبين / ُتحب  )المغة العربية يا زينب؟ ...............     ىل 

 
 

   ْح األخطاء :   َصحِّ
________________________    ىل تشرب الشاي يا فاطمة؟  

___________________________    المركز بعيدة عن البيت  
___________________________    إلى أين أنِت ُمسافر يا ليمى؟  

_____________________________    أنا ذاىب في المركز  
_____________________________    ىو أْدُرس في الجامعة 

___________________________ ىو ُمَدرِّسة  ...    ىذا أخي 
_____________________________    ُأريُد الكتاب المركز   

 
 

اْخَتْر أداة االْسِتفيام الُمناِسبة لكل سؤال  :
ىل / أين / من / ما / كيف / لماذا / متى / من أين 

ىذا؟     ........  
ال تسمع الدرس؟     ......... 

حالك؟     .............. 
اسُمك؟     ................ 
ينتيي الدرس؟     ............... 
القمم؟     ...........  
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ىذا الكتاب؟      ..... 
أنت قادم؟     ...... 
ىو؟     ....... 

 
 

 اْسَتْفيْم عّما تحَتو خط   :
 في شرق أورباَتقع مدينة قازان 
 بعَد انتياء الدرسسأعود إلى بيتي 

 مساء األمس خاليزارنا 
 بالطائرةُعْدنا ِمن الرحمة 

 بالِممعقةيأكل الطفل 
 طالبا عشرونفي الفصل 

 ِمن الخشبالُكرسي َمصنوع 
 تيمور اسمك

واحدة لي ُأخت 
تتارية لغتك 

 إيطالّي جنسيتك
جواز السفر معنا 
 في مدينة قازانولدُت 

 شارع طوقايأسكن في 
 

أْكِمْل ِباْختيار ِفعل ُمناِسب   :
ِمْن بيتو ................. 
الطِّفل الَعصير ................. 
يونس ِخطابًا ................. 
أبي بالطائرة ................. 
الطبيب مريضًا ................. 

 
 (َخَرَج / َدَرَس / َفِيَم  )
 (َشِربَ / قاَل / َجَمَس  )
 (يخُرجُ / يكُتُب / يمَعُب )
 (َنَظر/ أَكَل / ساَفَر )
 (يفَحص/ يذَىب / يقَرأ )

 

    ُاْكتْب الساعة    :
   _________________________________________
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 __________________________________________ 
 __________________________________________ 
 __________________________________________ 
 __________________________________________ 
  __________________________________________

 

   ْل كل مضارع إلى ماٍض وغيِّْر ما يمَزم  : َحوِّ

___________________________________________ نرجع إلى البيت مساًء     
___________________________________________ يمعب حاِفظ في الممعب    
___________________________________________ تطُبُخ ليمى الطَّعام         
___________________________________________ يحفُظ عبد الرحمن الدرس 
___________________________________________  ينِزُل سعيد ِمن السيارة  

 

   ُاْكُتْب ُمضادا ِلما يْأتي   :
........................... ×  وراء  
........................... ×  َتحت  
........................... ×  يسار  
........................... ×  سالم  
.......................... ×   َبْعَد   

 

 (ما / لم / ال / لن  ):   أِعْد كتابة الُجمل ُمْستخِدما َحْرف النَّْفي الُمناِسب 
أكتب الدرس غدًا 

أذىب إلى الَمْكتبة أمٍس 
حاَن َمْوِعد السَّفر 

نْستيِقظ كل يوم ُمَبكِّرًا    
 

 التفضيل (أفعل) ضْع كممة مناِسبة في صيغة :
ِمْنو ___________ القطار سريع وَلِكنَّ الطائرة 
ِمنو ___________ ىذا الكتاب مفيد لكن ذِلَك  

ِمْنيا _______ مدينة َأْرسك جميمة ولكن قازان 
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ِمنو ___________ َمطار القاىرة كبير َلِكنَّ مطار فرانكفورت 
 

َأْلِحْق ِبكل فعل ماض بين القوسين ضميرا مناسبا   :
ِمن السيارة  (نزل)أنا 

إلى الَمعيد  (ذىب)نحن 
في الَمطار  (نزل)الطائرة 

في الممعب  (لعب)ىم 
  في االمتحان (نجح)أنَت 
عمى الكرسي  (جمس)أنِت 
مدينة قازان  (سكن)أنتم 
ِمن الفصل  (خرج)أنور 

 
َأْلِحْق ِبكل فعل ُمضارع بين القوسين ضميرا مناسبا  :
التمفزيون  (ُيشاِىدُ )أنا 
الطعام  (يتناول)ىم 
إلى الممعب  (يذىب)أنتم 
المغة العربية  (يدرس)أنَت 
الدرس  (يكتب)أنِت 
أمام المعيد  (ينتظر)ىي 
إلى السوق  (يذىب)نحن 

 

ِاْمأْل الَفراغ باسم الفاعل أو اسم المفعول ُمْسَتْخِدما األفعال اآلتية   :
 َضحكَ / كتَب / حِفَظ / عِمَم 

عمى الرِّسالة ________________ الِعْنوان 
َبل أِجُدك َحزينا ___________ ِلماذا ال أِجُدك 

بالَخَبر ___________ ىل أنَت 
عندي  ____________ ىو .  ما ضاع ِكتاَبك

 

ْل األفعال الماضية إلى الُمضارع :  َحوِّ
____________________________________________ ِنمُت بعد الظُّير       
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_________________________________________ َوضَع الُمساِفر مالبَسو في الحقيبة 
____________________________________________ َصحا أحمد ِمن النوم ُمبكِّرا  
____________________________________________ ِبْعنا َبْيتنا القديم           
____________________________________________ جرْت زينب في الممعب  
____________________________________________ اشتدَّ البرد في الشتاء   

 

 الدَّرُس التَّاِسع
ٔ    َفكِّْر في اإلجابة َعن األْسِئمة اآلِتَية:    َتْمهيد ِلْمِحوار :
 

ِبَم اْحَتَفَمْت مدينة قازان ُمْنُذ وْقٍت قريب؟            - 
 كيف استعدْت الحكومة ليذا االحتفال؟- 

 كم عدد سكان مدينة قازان؟- 

ما حالة الجو في جميورية تتارستان؟ - 
 
 

: ِصْل َبْيَن الَكِمَمة والتَّْعريف الُمناِسب َليا:      ُمْفَردات الِحوار
عاِصمة  
الَحضارة 
الُمْنشآت 
الُجْميورية 

دولة َيْحُكميا الشعب  
الَمباني 
الَمَدِنّية 

أكبر وأىّم َمدينة    
 
َأْيَن َتَقُع ُجميورية تتارستان ؟  - 
 في أوربا الشَّرقية (إيديل)عمى ِضفاف َنير فوْلجا - 

 وما عاِصمتيا؟- 

 . عاِصمتيا مدينة قازان- 

 وما َعَدد ُسّكانيا؟ - 
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 َيْبُم  عدد سُّّكانيا مميون ومائتي ألف َنَسمة- 

 ِبَم اْحَتَفَل الشعب التتاري ُمْنُذ وْقٍت قريب ؟- 

بألف سنة ُمنذ إنشاء مدينة قازان - 
كيف اْسَتَعدَّْت الحكومة ِليذه الُمناسبة؟ - 
وتم إنشاء ِمترو . ُبِذَلْت جيود ضخمة إلصالح ُمْنشآت كريمل الذي ُيَعّد مركزا حضاريا لمشعب التتاري- 

زالة الَمساِكن القديمة  األنفاق وا 
وما جو قازان وَطبيعتيا؟ - 
جو قازان ُمعتِدل، وَطبيعتيا ساِحرة َتْجِذب أنظار السُّّياح ِمْن كاّفة أْنحاء العاَلم - 

 

 كل طالب ُيَقدِّم وصفا موجزا ِلمدينة قازان  
 

 

ٕ     المفردات العربية

الَمْوت   × الَحياة /  الظالم  × النُّور /  الَعُوَدة  × الِذىاب / الِغياب × الُحضور 
 

 

 َحْمقاء –أْحَمق /   َعْمياء  –أْعَمى / َخْرساء - أْخَرس / َشْقراء - أْشَقر 
 

 

۳  القواعد العربية:         

 األمر                      المضارع                        الماضي           
 (أنتَ )        ِاْجَتِيْد         (ىو)َيْجَتِيُد                     (ىو)          ِاْجَتَيَد 

    ُاْكُتْب                     َكَتَب                         َيْكُتُب          
الِحْظ اأَلْفعال اآلتية :
 

األمر المضارع الماضي 
ِاتََّقى 
َبَنى 

َيتَّقي 
َيْبني 

ِاتَِّق 
ِاْبِن 

ُقْل َيقول قاَل 
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َنْم ينام نام 
ِقْف يِقُف َوَقَف 

  الَحْرف الُمعَتّل يْسُقُط في األمر
 !ِاتِق اهلل !                     -  اجتيْد في دروسك  -

 !ِاْبِن مستقبمك !                            -  قْف مكانك  -
 

٤  التَّراكيب النحوية  :الِحْظ الوصف ِلَكْيفية الَحدث   :

 
 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 

الُمْستقبل الُمضارع الماضي  الزمن
َسَيْجِمُس  (عادةً )َيْجِمُس َجَمَس  زمن ُمباِشر 
    

سَيكوُن جاِلسًا  (اآلن)جاِلس كاَن جاِلسًا  زمن ُمستِمّر 
 

الِحْظ التَّراكيب اآلتيَّة  :
  َبِقَي من الجنود واِحد َفَقط .      واِحد إال  يبَق من الجنود لم
 تُقول الحقَّ َفَقط .                 الحقَّ  إال  تُقْل ال

 

  ۵         األصوات العربية

عاِبر / َعزاء  / ُعمر  /  َعْرض  / َعاّلم  / َعَرب  /  َعْزل            ع

    يحُدث عادًة  عن الُمحاَضرات   َتغيبأنت دائمًا 
    اْسِتْمرار في الغياب  عن المحاضرات    غائبأنت دائمًا 

 

   َزمن ُمباشر في الُمستقبل َسَيْحُضُر غدًا            
    زمن ُمْسَتِمّر في المستقبل َسيكون حاضرًا             
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غاِبر /   ِغذاء   /  َغْمر  / َغَرض  /  ُغالم  / َغْرب  /     َغَزل          غ
 
 

 الِحْظ اْلِتقاء اأَلْصوات من َنْفس الّنوع :

ُقل لَّيم 
وقد دَّلوا 
إذ ذََّىبوا 

 

٦      الِقراَءة        

قمية الَوْقت 

: وقيل في الَمثل. َعرَف الناس ُمْنذ الزَّمن القديم قيمة الَوْقت َفَوّزعوا وقَتيم ِلمَعمل والراحة
. الوقت كالسِّْيف إْن لم تقطْعُو قطَعكَ : َكما قيل في َمَثل آخر. الوقت ِمْن َذَىب

      

. َمْن َصَبَر َسِممَ         
.  اإلنسان عاِلم وُمَتَعمِّم

  .الَكَسل َأبو الَفْقر
. عين الَمرء ُعْنوان َقْمبو

. َعُدّو عاِقل َخْير ِمْن َصديق جاِىل
.  َمْن َحَفَر بئرا ألخيو َوَقَع فيو

. َزوال السُّرور ّسْيٌل وَزوال الُحزن َصعب
 

  (جاِىل/ الَكَسل/ َسْيل/ الَفْقر)ىاْت َعْكس َكِمَمات : اأَلْسئمة
  (َصديق/ َيَقعَ / السُّرور/ الَمرء)             ُمراِدف َكِمَمات 
 (َأخ/ َعُدوّ / اإلْنسان/ الُحْزن)             جمع َكِمَمات 

 

٧   اْنَشقَّْت الَعصا َبْيَنيم                           التعبير تفرَّقوا 
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 أبدى شرَّه         كشََّر َعْن َأْنياِبو 
 أثر في مشاعرىم            حرَّّك أوتار الُقموب 

 
 

 َرْسم الَيْمزة ُمْفَردةً             الكتابة ✍ ٨
 

 :ُتْرَسم اليمزة مفردًة إذا كانت
بعد ألف  َمْفتوحة  (1
بعد َحرف ساِكن  َمْفتوحة أو َمْضمومة (2
 

 (ِسّن صغيرة)إذا أمكن وصل ما قبمها ِبما بعدها فإنها ُتْرسم عمى َنْبرة : تنبيه
 
( و)َمْضمومة َقْبل حرف  (3

 

 (ِسّن صغيرة)إذا أمكن وصل ما قبمها ِبما بعدها فإنها ُتْرسم عمى َنْبرة : تنبيه
 

جزاَءيِن  / ِرداَءاِن / َعباءة / َتساءَل 
ه  َُ ه  / ُجْزَءاِن / ُجْزءًا / َضْوُء َُ وضوُء

 

ُجْزَئْيِن / شْيئًا / ِدْفئًا 
  

َدُءوب / ِمْرءوس / جاُءوا / قرُءوا 
 

ُشئون / َمْشئوم / َمْسئول 
 

 

:  ُاْكُتْب ِرسالة إلى األم ُمْستعينا بالنموذج اآلتي ✍ 
 
 
 
 
 
 

َتْدريبات   
 

 ِاْخَتْر ِمن األفعال المذكورة ما ُيناِسب سياق األحداث  :
 

األفعال األحداث 

أمي الَعزيزة 
أنا سعيدة بكل . أرسل إليك ىذه الرسالة بعد أْن وصمُت إلى قازان وبدأْت الدراسة في المعيد

ن شاء اهلل سأكون ِمن  وأنا بخير والحمد.  زميالتي وزمالئي الذين حضروا من مختمف مدن تتارستان هلل وا 
تحياتي إلى أبي وكل َمْن يعرُفني  .  المتفوقين

 ابنُتك َسميرة

 اْنَكَسر / َخَبَط / َجَرَح / َكَسَر 
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قَطْعُت َلْحما بالسكين 
َلِعْبُت ُكرة القدم 

َسَقْطُت ِمن أعمى سمم 
َتَزْحَمقُت في الطَّريق 

َيدي _______________ 
ِرْجمي _______________ 
ُرْكبتي _______________ 
رأسي  _______________ 

 
 َضْع ُمَؤنَّثا ِلُكّل ِصَفة  :

............................. أْشَقر   
............................ أحمق   
............................ أخرس  
........................... أعمى   
........................... أعرج   
........................... أحدب   

 
 َضْع األفعال اآلتية في صيغة األمر  :

_________________ يكتب    
_________________ يخرج   
_________________ يدخل    
_________________ يسمع    
__________________ يذىب   
__________________ يتعّمم    
__________________ ُيحاول  
__________________ َيخاَف   
__________________ َيْمشي  
__________________ َيعيُش  
__________________ َيبيع   
___________________ َيِزُن  

 
ُاكتْب الجمل كما في المثال     :
 

__________________________ /  شرَب عمّي الحميب  

َحَجَز خاِلٌد الَمكان 
ِاْحَجْز الَمكان يا خاِلد 

 



 

 

99 

 

__________________________ /  لبَس رشيد القميص  
__________________________ /  نصَح َمروان الصديق 

__________________________ /  أجاب الطالب عن السؤال  
____________________________ /  أكمل يوُسف الواِجب      

 
عيِّْن الزمن المباشر والمستمّر فيما يأتي  :

ىو يذىب إلى الجامعة 
ىو ذاىب إلى الجامعة اآلن  
قين  أصرَّ أْن يكون ِمن الُمتفوِّ

قين  كان ُمِصّرًا أْن يكون ِمن الُمتفوِّ
أَتَمّنى أْن أزورك  

أَتَمّنى أْن أكون ِمن الزَّائرين 
 
عيِّْن الفرق ِمن حيث الدِّاللة في الجمل اآلتية  :

ما زاَل يذىب إلى الجامعة 
ال َيزاُل يذىب إلى الجامعة 

 
َأْلِحْق ِبكل فعل أمر َمذكور بين القوسين ضميرا ُمناِسبا  :

 

الواجب  (ُاْكُتبْ ).... يا ليمي
إلى َنصيحة الُمَدرِّس  (ِاْسِتِمعْ ).... يا فاطمة 
لمدرس  (ِاْسَتِعدّ )...  يا طالب
حقائبكم  (ُخذْ )... يا ُرّكاب
الَحق  (َقلْ )... يا َسموى
عمى َمْوِعدك   (حاِفظْ )... يا أحمد 

 _________________________ 
 _________________________ 
 _________________________ 

  __________________________ 
  _________________________ 
 _________________________ 

 
 ْل كل مضارع إلى أمر :  حوِّ

________________________________ /  أنت تْغِسل َيَدْيك قبل األكل   
____________________________ /  تذَىب حميمة إلى الَمْدَرسة صباحا  

_________________________________ /  يتسمَّم إبراىيم رسالًة       
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________________________________ /  ُتْرِسل زينب الخطاب       
 
 أكِمْل الجمل   :

.............. ىذا الطفل صغير ولكنو 
............... ىذا الكتاب مفيد ولكنو 
................ ىذه الفتاة جميمة ولكنيا 

............... ىذه الُحجرة صغيرة ولكنيا 
................... حضر كل الطالب إال 

....................... ال َتُقْل إال  
 
 ن جممًة ُمفيدة :  َرتِّْب الكممات ِلُتَكوِّ

 في – تتفتح – فصل – الزىور –الربيع 
 بحمول – عيد – المبارك – نينئكم –األضحى 

و -  األنفاق –إزالة -  تم – الَمساِكن –ِمترو - إنشاء - القديمة 
ُيَعّد - مركزا - قازان - الذي -  لمدينة – ُبِذَلْت – ُمْنشآت –إلصالح - جيود - كريمل 

  
    ًَرتِّْب الجمل ترتيبًا ُمناِسبا :

رحب الزميل بو واتفقا عمى موعد الزيارة  
وتناوال معا العشاء  

أراد أحمد أن يزور زميمو  
في الموعد المحدد وصل أحمد إلى بيت زميمو  

 
 ُاْكُتْب ُمضادا ِلما يْأتي    :

____________________ ×  الظالم   
____________________ ×  اليزيمة  
____________________ ×  العودة   
____________________ ×  الغياب   

 
  ِاْشَرْح التَّْعبيرات اآلتية :

_______________________________ حّرك أوتار القموب  
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__________________________________ كّشر عن أنيابو  
  

 : ُاْكُتْب ثالثة أْمثَال عربية أحببتيا  ✍
 
 

 الدَّرُس العاِشر
ٔ َفكِّْر في اإلجابة َعن األسئمة اآلتية:    َتْمهيد ِلْمِحوار  : 

َىْل توَجد فناِدق في َبَمِدك؟  (1
ميا في ِسِجّل النَُّزالء؟ (2  إذا َنَزْلَت في الُفْندق َفأي َبيانات ُتَسجِّ

 

 في الُفْندق
ُأريد ُغرفًة ِلُمّدة َيْوَمْين : السائح 
ُىناك ُغرفة سُتَجيَّز بعَد قميل ... َلكن انتظْر .... ال توجد غرف خالية اآلن: الُمَوظَّف
كم إيجار ىذه الغرفة؟ : السائح 
إيجاُرىا ثالثمائة ُجَنيو في الَمْيمة الواِحدة : الُمَوظَّف
.. موافق : السائح 
ل بياناتك ُىنا : الُمَوظَّف ِمْن َفْضمك  (في سجّل النزالء )سجِّ
ْل َسّجمُت كل البيانات : السائح  ..  تفضَّ
... َجواز السَّفر إذا َسَمْحتَ : الُمَوظَّف
.. ىذا ىو َجواز َسفري ... َتَفضَّل: السائح 
ْل ِمْفتاح  الُغرفة  ... البيانات ُكمُّيا َسميمة وَصحيحة... آه  َوَجْدتو .. أْيَن خْتم الَجوازات؟ : الُمَوظَّف َتَفضَّ
إذا َسَمْحت َىْل ُىناك أحد َيْحِمل حقائبي إلى الُغرفة؟  : السائح 
! َنحن دائما في ِخْدمة النُّزالء .. َطبعا: الُمَوظَّف

 
 (نشاط ثنائي)     ِاثنان ِممن يرغب يمعبان دور السائح والموظف
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ٕ    المفردات العربية

ة × الَمَرض / الَكراِىّية ×            الُحّب  عود × النُّزول / الُمغاَدَرة × الُوصول / الِصحَّ الصُّ
 

 
/  َيْكُثُر –َكُثَر /   َيْصُغُر –َصُغَر /  َيْكُبُر  –َكُبَر /   َيْبُعُد  –َبُعَد /   َيْقُرُب –َقُرَب 

 ّيُظنُّ –َظنَّ /   َيُشكُّ –َشكَّ /   يُصّب  –َصبَّ /  َيُدلُّ  –َدلَّ /   َيُمّر –َمرَّ 
 
 

۳   القواعد العربية

 
        ُكْنت         َظَمْمُت          َأْصَبْحُت         َلْسُت أنا
       ُكْنت        َظَمْمَت          َأْصَبْحَت         َلْسَت أنت
        كان         َظلَّ           َأْصَبَح            َلْيَس هو
       كاَنْت        َظمَّْت          َأْصَبَحْت         َلْيَسْت هي

 

٤   التراكيب النحوية:       

النَّْهي اأَلْمر 
! ِاْشَرْب الّشاي
! ُخْذ الِكتاب
! ِاْجِمْس ُىنا

! ال َتْشرْب الّشاي
 !ال تْأُخْذ الِكتاب
! ال َتْجِمْس ُىنا

الحظ      :
لْ                      !  عمل اليوم إلى الغد ال ُتَؤجِّ
!  ِبسيارتك وسط الزحام ال ُتْسِرعْ                     

                      َمْجزوم الناىية ال َبْعدَ  الُمضاِرع      
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۵   التَّْنويننون زائَدة تُْنَطق في َغْير الَوْقف   :

{ طِالبُنْ }طاِلٌب 
{ طالِبنْ }طالٍب 
 {طالبَنْ }طالبًا 

٦     الِقراَءة                            

سأَل َرُجٌل شاّبا َعْن حال ِبْنِت جيرانو وكاَن َغَرُضو أْن َيَتَزوََّج   
: فأجابَ . وكاَن الشاب ُيِحبُّ ِتمك الَفتاة. ِبيا
. ىي َحَسَنة وَلِكّني رأْيُت رُجال ُيَقبُِّميا وىي راضيٌة ُمْبَتِسمة- 

ُثمَّ َسِمَع أنَّ الشاب َقْد َتَزوََّج الِبنت الَمْذكورة، َفَذَىَب إليو ِلَيموَمو، . فأْعَرَض الرَُّجُل َعْنيا وَتَزوََّج ِبامرأة ُأْخَرى
: َفَسأَلو
ِلَم َخَدْعَتني َلّما ُقْمَت أنَّ رجال كاَن ُيَقبُِّميا وىي راضية ُمْبَتِسمة ؟ - 

:  فقاَل الشابُّ 
. ىذا كاَن َصحيحا ألني رأيُت أباىا ُيقبِّميا في أّيام ُطفوَلِتيا- 

َب الرجل ِمْن حيمة الشابّ  .   َفَتَعجَّ
 

: األْسئَمة
ماذا سأَل الرَُّجل وماذا كاَن َغَرضو؟ - 
 ِبَم أجاَب الشاّب؟- 

 ماذا َفَعَل الرَُّجل بعد ِتْمَك اإِلجاَبة؟- 

 ماذا َسِمَع الّرُجل َبَعد مرور الزََّمن وماذا َفعَل؟- 

ة؟-   كْيَف انَتَيْت الِقصَّ

؛ جمع َكِمَمات (َسِمَع / أْعَرَض / َيتزوَّج)؛ ُمراِدف َكِمَمات (راِضية / َحَسنة / َسألَ  )ىاْت َعْكس َكِمَمات - 
 (ِبْنت/ يْوم/ حال/رُجل )

 :ِصْل َبْيَن الِعبارة وقائميا- 

القائل الِعباَرة 
 ِلَم َخَدْعَتني َلّما ُقْمَت أنَّ رجال كاَن ُيَقبُِّميا وىي راضية ُمْبَتِسمة ؟

 .ىي َحَسَنة وَلِكّني رأْيُت رُجال ُيَقبُِّميا وىي راضية ُمْبَتِسمة

الشاب 
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الرجل . ىذا كاَن َصحيحا ألني رأيُت أباىا ُيقبِّميا في أّيام ُطفوَلِتيا
 

٧   َخَطر ببال                            التعبير ورد إلى ذىنو  

  سريع اإلجابة   حاضر البديية 
  توسَّع فيو                                       تبحَّر في العمم 
 

  ّقد َيْختِمف َمْعنى الِفعل ِباْخِتالف َحْرف الَجر  :
      َغِضَب ِمْن أْجِمِو َغِضَب ِلفالن   

     َسخط  َغِضَب َعَمى ُفالن    
 

      الكتابة  ✍  ٨
 

 َمضمومة وقبميا ساِكن  
 َمضمومة وقبميا فتحة 
 َمفتوحة وقبميا ضمة 

 َمضمومة وبعدىا حرف َمّد 
 (وىناك مذىب آخر ) 

/  سماُؤه / تفاُؤل 
/  يمَمؤه / يقَرُؤه 
ُسَؤال / ُفَؤاد 

ُكؤوس  / رؤوس 
ُكئوس / ُرءوس 

 
 

َتْدريبات 
 ِاْقَرْأ أْوصافا ِلِطباع اإلْنسان وُاْكتْب رأَيك ِتجاىيا :

 

( ×)َخطأ   ()َصواب  ِطباع اإلنسان
أنا إنسان طيِّب 

ُأِحبُّ أْنَتِقد اآلخرين 
أنا كثير الشَّْكوى 

ناِدرا ما أَتَقبَّل أْخطائي 
ُأحّب ُمجاَممة الناس 
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 اْقَرْأ األلوان الُمْرتبطة ِبطبيعة اإلْنسان وُقْل رأيك تجاه ذلك :

ِطباع اإلْنسان األلوان 
أْحمر 
أْصَفر 
أْخَضر 
َبَنْفِسجي 
ُبّني 
رمادّي 
أزرق 
أسود 

الِيمَّة والنَّشاط ورغبة االنتصار 
ُحّب الُمجاممة 

حّب الَتَجدُّد والتغيُّر 
الطابع الَخيالي 
االْىتمام ِبالِصّحة 
الَمْيل إلى الُعزلة 

الحساسية الُمفرطة  
العزيمة وااِلْنجاز  

 
اْسِنْد كل فعل إلى ضمير مذكور بعده، ثم ضْعو في جممة ِمن ِعندك  :

  __________________________________  (أنا)+ سافَر 
  __________________________________  (ىو)+ أكَل 

  __________________________________  (ىي)+ أصبَح 
  __________________________________  (أنتَ )+ كاَن 
  __________________________________  (أنتِ )+ كتَب 

 
 وخبرىا واضبْط كال ِمْنيما َضْبطا صحيحا" أخوات كان"  َحدِّْد اسم :

أصبح الجو جميال 
كانت الطالبة نشيطة 

. ظل الرجل واقفا عمى رجميو
لسُت تمميذا بميدا 

ليس المسمم إرىابيا 
 
أِعْد كتابة الجممة ُمْبَتدئا بال الناىية  :

     ____________________أنت تستمع إلى الكذاب 
    _____________________  أنت تأخذ ىذه األشياء 
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    ____________________ أنت تخالف تعاليم الجامعة 
 ___________________ أنت تؤجل عمل اليوم إلى الغد 
     ________________أنت ُتسرع بسيارتك وسط الزحام 

 
ضْع األفعال اآلتية في صيغة الُمضارع   :

____________________ كُبَر    
____________________ كُثَر   
____________________ قُرَب  
____________________ شكَّ   
____________________ ظنَّ   
____________________ دلَّ   

 
ُاْذُكْر أنواع األفعال التي َتحتيا خظ  .
 (________________   ) ليمى   قالتْ 
 (________________   ) ىذا الكتاب تأخذْ ال 
 (________________   ) مبكرا قمْ 
  (________________   ) ىنا تجمْس ال 
 (________________   ) لي  فاْغفْر  نفسي ظممتُ إّني 
 
َضْع األفعال المذكورة في صيغة األمر لممذكر مرة، ولممؤنث مرة أخرى وغيِّْر ما يمزم   :

األمر ِلممؤنث األمر ِلممذكر المضارع 
يذَىُب 
َيْفَيُم 
يشَرُح 
َيْدُرُس 
َيْخُرُج 
يدُخُل 
يكُتُب 
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 ن جممٍة مفيدة :   َرتِّْب الكممات ِلُتَكوِّ
 أريد – لمدة – أنزل – يومين – فييا –غرفة 

 سّجْل – ِمن – ىنا – البيانات –فضمك 
 نحن – النزالء – في – دائما –خدمة 

 واقفة – في – نفس – ظّمت – المكان –ليمى 
أعمْل -  ما – حيا – الخير –ُدْمَت 

 ُاْكُتْب ُمضادا ِلما يْأتي   :
___________________ ×    نادرا    
___________________ ×   الكراىية  
___________________ ×   الصحة   
___________________ ×   المغادرة  
___________________ ×   الصعود  

ِاْشَرْح التَّْعبيرات اآلتية  :
________________________________  حاضر البديية        
_________________________________ تبحَّر في العمم      
__________________________________ خطر ببال         

  

ْل َبياناتك في ِسِجّل النُّزالء  ✍  : َسجِّ
___________________________________________ : االسم

__________________________________ : الِجْنِسّية
_________________________________   : الّنوع

______________________________ : َرَقم جواز السََّفر وتاريخ ومكان إصداره
__________________________________  : الَغَرض ِمن  السََّفر

 

 الدَّْرُس الحاِدي َعَشر
ٔ    َفكِّْر في اإلجابة َعن األسئمة اآلتية:  َتْمهيد ِلْمِحوار :

ن ُأْسَرتك؟            -  ِممَّْن َتَتَكوَّ
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 َكْم َأخا َلك؟   َكْم ُأْختا َلك؟- 

َىْل أنت َأْكَبر َأوالد اأُلْسرة أم أْصَغرىم؟ - 
 
 

ِلَمْن ىذه الصورة؟                                 -
 وىي كما َتَرى كبيرة ..... لعائمتي  -

 وَمْن ىؤالء الرِّجال؟ -

ْخم في مدينة اإلسكندرية... ىذا والدي وىو ُميندس َمَدني - وِبجواره . اآلن يقوم ِبَتْنفيذ الَمْشروع الضَّ
وىذا خالي ُميندس في َمْصنع الَغْزل ... َعمِّي وىو طبيب أسنان َيْعمل في الُمْسَتْشَفى الُحكومي

 .والنَّسيج

 وَمْن ىؤالء النِّساء؟ -

وِبجوارىا َأخي وُأْختي وُىما ... َتقوم ِبِرعاية َأْفراد اأُلْسَرة وَتْرِبَية األْوالد ... ىذه ُأّمي وىي َسيِّدة البيت -
ّف الخاِمس ... َيْدُرسان في المدرسة أخي أْكَبر ِمْن أختي وىو في الَمْرَحَمة اإلْعدادية وأختي في الصَّ

ىي ُعْضو َىْيَئة التَّْدريس ِبُكمية التِّجارة ... وفي الجاِنب األْيَسر ِمْن أمي خالتي.... االبتدائي
 . وىذه عمتي المذيذة وىي ُمَصمِّمة أْزياء واْشَتَرَكْت في معاِرض األزياء العاَلِميَّة... واالْقِتصاد

! وجميع أفرادىا ُمْحترمون... عائمُتك كبيرة... َحقًا  -
 

 كل طالب يصف أفراد أسرته فيما ال يزيد عمى عشر جمل 
 
 

 ٕ     المفردات العربية

ار  -   َخيَّاط   َمالَّح   -  َفالَّح   -   َفرَّاش  -   َحالَّق  -   َنجَّ

 
الرَّاحة × التَّْعب / اإلْقالع  × الَيبوط /  الرفض × القبول 

 
 َيْذَىُب  –َذَىَب /  َيْمَنُح –َمَنَح /  َيْفَتُح –َفَتَح /  َيْقَطُع –َقَطَع / َيْفَعُل - َفَعَل 

 
 

۳    القواعد    
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َفَعَل 

 (َمْفتوح حرف العين)
َفِعَل 

 (َمْكسور حرف العين)
َفُعَل 

 (َمْضموم حرف العين)
خَرج 
دَخل 
فَتح 
جَمس 
قَرأ 

ضَرب 

فِيم 
شِرب 
سِمع 
رِكب 
فِرح 
مِرض 

عُظم 
كُبر  
حُرم 
قُرب 
كُثر  
صُغر  

 
 

  (أفعلَ )عمى وزن  (أقامَ )، أما فعل (فَعل)عمى وزن  (قام)الِحْظ ِفعل 
 زار   / أطاع / قال / أفاد / باع / أجاد / زاد / أراد / طال / أجاب : ىات وزنا لألفعال اآلتية

 

 
ن وا ا نا ِت َت ُت 
ُهنَّ ُهْم ُهما َنْحُن أْنِت أْنَت أنا 

َكَتْبُت 
َدَرْسُت 
َفَتْحُت 

َكَتْبَت 
َدَرْسَت 
َفَتْحَت 

َكَتْبِت 
َدَرْسِت 
َفَتْحِت 

َكَتْبنا 
َدَرْسنا 
َفَتْحنا 

َكَتبا 
َدَرسا 
َفَتحا 

َكَتُبوا 
َدَرُسوا 
َفَتُحوا 

َكَتْبَن 
َدَرْسَن 
َفَتْحَن 

مائر الرَّْفع الُمتَِّصمة قاَم / كاَن / قاَل / َجَمَس :    اْسِنْد األْفعال اآلتية إلى ضَّ
 

٤   الِحْظ حروف الجر بعد األفعال:  التراكيب النحوية   : 

 الَبيانات الَمْكتوبة  َعمى الُمَوظَُّف اطََّمعَ 
 طالبو عن األستاذ ُيدافع
 ِطْفَمْييا عن األم َتْسَ لُ 
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 إدارة الجامعة إلى َلْيَمى َأْوراَقيا َقدََّمتْ 
 َعشر سنوات عن َتِقلُّ خبرة الميندس ال 

 الِحْظ ىذا التراكيب  :
 
 

ِب   (قامتْ )قاَم 
 

 
 
 

َشْرح الدَّْرس  
ِعناية الطِّْفل 

ُمعاَلجة الَمريض 
َتْوضيح الَمْسَألة 
َتْنظيف الَبْيت 

 

 
  فجمس محمد فصمو دخل               وجمس محمد فصمو دخل                
          فخرج  الطالب من مكانو قام            وخرج الطالب من مكانو قام                        

 

۵   الِحْظ الُحروف التي ال تُْنَطق األصوات العربية     :

ْمسية) الشَّْمس    (أِلف)َكَتبوا    (واو)ًعْمرو  ( الالم الشَّ
( ىَْمزَة الَوْصل)ُاْكُتْب    (اليَْمزَة)اْبن / اْسم

   الِحْظ ال ُيْجمع في العربية ساِكنان  :
 
 

٦   الِقراَءة    

ْر َعَمل اليوم إلى الَغد . ال ُتَؤخِّ
.  ماُلو وأْىُمو وَعَمُمو: أصدقاء اإلنسان ثالثة 

.  َخْير المِّسان الَمخزون وَخْير الكالم الَمْوزون
. الِعمم ِمْثل الشمس في الَفَمك والَعْقل ِلمَمْرء ِمْثل التاج ِلممِمك

  لْم يُقْل َيقول  
   َلْم يِبعْ َيبيع  
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. َمْن َكَتَم َجْيَمو ِمن الُعمماء  وَمَرَضو ِمن األِطّباء َفَقْد خاَن َنْفَسو
. ال َتْفِرْط في َصْرف المال ِلئالَّ ُتْصِبح َذليال َفِإنَّ الُبْخل َخْير ِمن أن َتْسأَل َبخيال

 
:  ىاْت ما يأتي:اأَلْسئَمة

 (َكَتَم / الَمَرض/ الَجْيل/ الُبخل )َعْكس َكِممات 
 (األْىل / الَغد / الَمِمك / الَمْرء/ خاَن  )ُمراِدف َكِممات 
 (مال / َكِممة/ عاِلم/ َبخيل/ َطبيب )َجمع َكِممات 

 

٧    َتَبخَّرْت أْحالمو                      لتعبير اضاعت  

 َاتَّضحت َتَبْمَوَرْت الِفْكرة 
  رأيو مصيب   ثاِقُب الرأي    
 

 
 الِحْظ كيَف َيْختِمف َمْعنى الِفعل في الجمل اآلتية :

َبيَّّن َضَرَب َمَثاًل 
ساَفَر وأْبَعَد َضَرَب الُمساِفر في األْرض 

َحدََّده َضَرَب َمْوِعدا ِلممريض 
َخَبَطو َضَرَب الشُّْرطي َرُجال 

 

 (ِسّن صغيرة) َرْسم اليمزة عمى َنْبرة              الكتابة ✍ ٨

 إذا كانْت َمْكسورة بعد ُمَتَحرِّك 
 إذا كانْت َمْكسورة بعد ساِكن 
 إذا كانْت بعد ياء ساكنة   
إذا َتَحرََّكْت وُكِسَر ما قبَميا 
إذا ُسكَِّنْت وُكِسَر ما قبَميا 

لم تقرئي / قاِرئين / ُسِئَم / َسِئَم 
أْسِئمة  / قاِئم / شْيِئو / جْزِئِو / ىدوِئو 
ىْيئة  / بيئة 

ِلَئاّل / ِرَئة / سيَِّئة / ناِشئون/ قاِرؤون
 ( ُتحَذف األلف←وأتمَن / فأَتمنَ )ِاْئِتمان 

 
 :اْخَتْر ِمن األْمثال الَعربية ثالثة، واْشَرْح الِحْكمة فييا

ٔ ________________________________________________)
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ٕ ________________________________________________)
 
۳ ________________________________________________)
 

 تْدريبات
 

 ِاْقَرْأ ما َيِصف ِطباع الّناس وُاْكتْب رأَيك :
 

( ×)َخطأ   ()َصواب  الطَّبع 
أنا ُمْستِمع َجيِّد 

أتكمَّم بسرعة وكثيرًا 
أْكَره َشْخصا يبوح بأسرار الناس 
ُاِحّب أْفِرض آرائي عمى اآلخرين 
أحيانا أْستْخِدم ألفاظا ُمثيرة لمَخَجل 

 

 

 ِلَرْبط الجمل اآلتية  (ف)بدال من  (و)  استعِمْل حرف :
______________________ /    قاَم الُمَدرِّس َفَشَرح الدَّْرس   
______________________ /    دخل التمميذ الفصل فجمس   
______________________ /    وصمت الطائرة فيبطت     
______________________ /    رَمى الصّياد الطائر فقتمو   
______________________ /    شربُت الماء فالقيوة        

 

ىاْت المضارع ِمْن األفعال اآلتية  :
_____________________ فتَح  
_____________________ منَح  
_____________________ فعَل  
___________________ ذىَب  
____________________ قَطَع  

 

 (َلمْ ) َأِعْد كتابة الُمضارع ُمْسَتْخِدما قبمو حرف :
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 ____________________________/        َيْحُضُر األستاذ   

_____________________________ /         َيْسكُت الطفل    
_____________________________ /        َتْكُتُب حميمة درسيا 

____________________________ /    ترى ليمى القمر ُمضيئا 
_________________________ /  يُظنُّ محمد ُسكوت أخي َعْجزا 
___________________________  /  يكوُن المريض في الُمستشفى 

 
ِاجعْل الجمل اآلتية مثمما في النموذج   :
 

________________________ الطالبة شكرْت األستاذ كثيرا 
_________________________ األوالد لِعبوا ُكرة الَقَدم     
__________________________ زينب سِمعْت الخبر      
_________________________ محمد َشِرَب العصير      
__________________________ الطالب فَيموا الدرس    

 
امأل الفراغ بحرف جر مناسب  :

 (إلى / من / عن / ب / عمى / في  )
تنظيم األوراق ..قام الموظف 

القاىرة ... سافر إسماعيل 
وطنو .... يدافع الجندي 
حّبيا لنا      ..... أشكر أمي 
كمية التجارة ... تخرج كمال 

الفصل .... خرجُت 
َسَفري ..... واَفَقْت ُأمي 

نشاط المعيد ..... ُيْشِرف رئيس الجامعة 
الطََّمب ..... وقََّع الُمدير 

 
ىاْتَ صيغة تفيد الِحْرَفة كما في المثال  :

  .................................... َبَحَر  
  .................................... َحَمَق  

الطالب أخذوا ُكتَُبيم معيم 
 الُكتب أخَذىا الطالب معيم 

     َخّياطخاَط   



 

 

114 

 

  .................................... َجَزَر 
  .................................... َنَسَج  
  .................................... َنَقَش  
  .................................... َفَمَح   
  ....................................  َبَقَل   

 
امأل الفراغ بحرف جر مناسب  :

 (إلى / من / عن / ل / ب / عمى / في  )
البيت  ..... خرج أحمد 

المكتب ....... الكتاب 
المركز ..... ىذا الطريق يؤدي 

القاىرة ...... زمالئي ..... سافرت 
أعمى درجة ..... حصل الطالب 
المكتبة ...... الكتاب ...... زميمي يبحث 

اليمين ...... اتََّجْيُت 
المعاد المحدد .... األفضل أن تأتي .... 

زيارتي ؟ ..متى تقوم 
ىا بالدخول؟ ...ىل تسمح 

 
 ن ُجْممًة ُمفيدة :  َرتِّْب الكممات ِلُتَكوِّ
 في – َمدينة – ِبَتْنفيذ – يقوم – اإلسكندرية – الَمْشروع – األب –اآلن 

 أختي – يدرسان – و – في – أخي –الَمْدَرسة 
 الكالم – المسان – خير – الموزون – خير –المخزون 

 التاج – لممرء – لمممك – العقل –مثل 
ال -  عمل – إلى – تؤخر – اليوم –الغد 

 
اْسِنْد األفعال اآلتية إلى الضمائر المذكورة وَضْع كال في جممة مفيدة  :

___________________________________   (نحن)َدَخَل 
____________________________________   (ىم)واَفَق 
____________________________________   (ىما)َكَتَب 
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____________________________________    (ىنَّ )قاَم 
 
 ْق بيَن أنواع : فيما يأتي (من) َفرِّ
 القادم؟ من

.  المركزمنخرجُت 
!  يحترُمكمناْحَترْم 
!  فضمكمناسمْع 
 فعَل ىذا؟  من
 
 أِعْد ِكتابة الُجمل ُمبتديا بال الناىية :

_________________________________ أَتحدَُّث عن أموالي أمام َفقير  
تي أمام مريض   _________________________________أتحدُث عن ِصحَّ

 _________________________________أتحدُث عن سعادتي أمام َتعيس  
 
 

 َرْفض      :     ُاْكُتْب ُمضادا ِلما يْأتي  × ________________
________________ ×    راحة       
________________ ×   َبصير      
 ________________ ×   ذكي       

 

ِاْشَرْح التَّْعبيرات اآلتية  :
_______________________________ تبمورت الفكرة  
_________________________________ ثاقب الرأي  

_______________________________ تبخرت أحالمو  
 

 :ُاْكُتْب عن َذِلك ُمْستعينا باألْسئمة اآلتية (ذَىْبُت إلى الَمْكتبة  ) ✍
إلى الَمْكتبة؟ متى ذىبَت 

 إلى الَمْكتبة؟ذىبَت ِلماذا 

 أيَن َتقع المكتبة؟

 ماذا َفعمَت ِعندما وصْمَت إلى الَمْكتبة؟

 ما أنواع الُكُتب فيِ المكتبة؟
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 أيَن جمسَت في المكتبة؟

 ماذا قرأَت في المكتبة؟

متى رجْعَت إلى البيت؟ 
 

 الدَّرُس الثَّاِني َعَشر

ٔ      َفكِّْر في اإلجابة َعن األْسئمة اآلتية:  َتْمهيد ِلْمِحوار  :

َمن أْحَسن األِطّباء في َبَمدك؟  
      ىْل ُتِحّب أْن َتزور الُمْسَتشفيات؟

  
 :ِصْل َبْيَن الَكِمَمة والتَّْعريف الُمناِسب َليا:     ُمْفَردات الِحوار

 
التحاليل                            َمكان ُيعاَلج فيو الناس                      

الَكْشف الِطّبي                      َمْن يقوم برعاية المرضى  
الُمَمرِّض                           َكْشف الدَّم والبول  
الُمْستْشفى                          ُمعاَينة الَمريض 

 

 
َأَىذا ىو المركز العام ِلَتْشخيص األْمَراض؟ : الَمريض 
ىناك جميع الَتَخصُّصات، وأِطّباء ُمَتَخصِّصون في الَقْمب واأَلْنف واأُلُذن والَحْنَجرة، ... َنعم : الُمَمرِّض 

ىل َتْشَتكي ِمْن َشْيٍء؟ ... وأْمراض الِجْمد والِجراحة والِعظام وأمراض النِّساء واألمراض الباِطنة واألْسنان
. ُأريُد أن أكشَف عمى َبْطني ألّني ُأعاني ِمْن إسيال َشديد.. نعم: المريض 
 24َمْكتبو في الطاِبق الثاني ُغرفة .. اذىْب إلى الدكتور إسماعيل وىو ِمْن أْحَسن أطباء المركز: الُممرض
... باَرَك اهلل فيك... ُشْكرا: الَمريض 

 
ممَّ تشكو؟ ..   أىال وسيال: الطَّبيب 
أشكو ِمْن إسيال استمرَّ ثالثة أيام : الَمريض 



 

 

117 

 

َتْذىب إلى َمْعَمل التَّحاليل وَتعود بالنَّتيَجة يوم االثنين في األسبوع القادم بإذن اهلل : الطبيب 
ُشكرا سوف أراَك األسبوع القادم إن شاء اهلل : المريض 

 
  (نشاط الفصل)   الطالب ُيَمثِّمون األدوار المذكورة في النص السابق
 
 (نشاط ثنائي)   باِدْل السُّؤال والجواب َمع زميِمك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ٕ   المفردات 

/  َيْحِمُل - َحَمَل / َيْعِرُف -  َعَرفَ /َيْجِمس - َجَمَس /  َيْرِجُع –َرَجَع /  َيْنِزُل –َنَزَل / َيْضِرُب - َضَربَ 
 ينال –نال /  يشاء –شاء /  ينام –نام /  يخاف –خاف 

 ________________________
 

 التَّْعميم      ُيَعمُِّم  /     التََّعمُُّم      َيَتَعّمُم  
 التَّْسميم      ُيَسمُِّم  /      التََّسمُّم       َيَتَسَمُم  
 التَّْدريس ُيَدرُِّس  /      الدِّراسة        َيْدُرُس  

 

۳  القواِعد                         

 
الفعل الثالثي 

   َمْسموع َسِمعَ 
 َمْحكوم َحَكمَ 

ْغط - ماذا َفَعَل الطبيب؟        -  ْدر والَقْمب وقاس الضَّ َفَحَص الصَّ
ْغط - ما َنتيَجة الَفْحص؟        -  الَقْمب َسميم َلِكّن ُىناَك اْرِتفاع في الضَّ
االْرِتفاع في ِنْسبة السُّكر  - وما َنتيَجة التَّحاليل؟      - 
 

ِلماذا َتَغيَّْبَت َعن الدِّراَسة؟    - 
ارَتَفَعْت َدَرَجة الحرارة، وَذّىْبُت إَلى الطبيب، فَنَصَحني ِبَتناِول األْدوية والرَّاَحة في - 

. الَبْيت
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 َمْحفوظ َحفظ
 

                                           

 الحظ الفعل غير الثالثي     :
الماضي             المضارع المبني لممجهول              اسم المفعول       

                       َأْحَكَم                          ُيْحَكم            
                       َمزََّق                         ُيَمزَُّق             
                       ِاتََّجَو                          ُيتََّجو            
                    ِاْسَتْقَبَل                       ُيْسَتْقَبل           

       هو الُمضارع الَمْبني ِلْمَمْجهول َمع إْبدال َحْرف الُمضارع ميما َمْضمومة (ِمْن َغْير الثُّالثي)اْسم الَمْفعول .
 
 
 

٤   كاَن أو إحَدى َأَخواتُها:   التراكيب النحوية 

 كاَن أو إحَدى َأَخواتهاَخَبر  كاَن أو إحَدى َأَخواُتهااْسم ُجْمَمة 
 

كاَنْت ِمصُر دولًة قوية 
َظَمْمُت واِقفا  

َأْصَبَح الَجوُّ َجميال 
اْعمْل الَخْيَر ما ُدْمَت َحّيًا 
لسُت طالبا في الَمْرَكز  

 

 
ِمصُر 

مير الُمتََّصل   (تُ )الضَّ
الَجوُّ 

مير الُمتَّصل   (تَ )الضَّ
مير الُمتَّصل   (تُ )الضَّ

 
دولًة 
واِقفا 
جميال 
حّيًا 
طالبا 

الِحْظ الُحروف اآلتية :
الُجْممة الَخَبرية الُجْممة االْسِتْفيامية الحرف 
 (ما+ِمنْ )مما 
 (ما+َعنْ )عما 

 َتشكو؟ ِممَّ 
 ُسِئْمت؟ َعمَّ 

 قرأت ِممااْحكي َلنا 
 كان في أثناء الَحَدث عّماسألت 
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۵  َهْمزة الَوْصل             األصوات العربية 

ال ُتْنَطق ُتْنَطق 
ِاْسمك 
ُاْكُتْب 

ِاْثنان ِعْندي 
اْبُن الُمَدرِّس 
الَعَربيَّة 

ما اْسُمَك؟ 
! فاْكُتْب ُىنا

ِعْندي اْثنان 
واْبُن الُمَدرِّس ُىناك 
أْدُرُس العربية 

 

اسم الفاِعل ِمْن  الحظ : 
  آِسف أِسفَ 

( آ=ا+أ )الَهْمزة الَمْمدوَدة 
 

 آِكل َأَكلَ 
 آِمل َأَملَ 

٦    الِقراَءة           

 
ُيْخَمق : ، َلِكّن ىذا الرأي العام كائن ُمستقل"الرْأي العامّ "ِمْن َنتائج الَحضارة الَحديثة ما ُيَسّمونو 

ية تَؤثِّر في الدَّْولة والُمجتمع وَيْحسب ليا الُحكام  وَيْحبو وَيْنمو إلى أن ُيصبَح ُقوًَّة ناضجة وُمَحرِّكة وُمَوجِّ
.  والَمْحكومون ألف ِحساب

ن  وَكْيَف ُيَربَّي ىذا الرأي العام؟ إنو ُيربَّى كما يربى ُكل ِطفل َصغير بالتعميم الشامل الذي ُيكوِّ
لكن الَخْمط في األوضاع جعل لمناس عقميات مختمفة، كل عقمية ترى الدنيا من . الَعْقمية الواحدة الشاِممة

وكان من أثر ذلك أن ُحِبَس ًكل َفْرد داِخل َحمقة ُمْنَفِصمة ورأُيو ىو وحده الذي عمى َحّق، ال . زاوية منفردة
. يفيم جاَره وال يشعر ِبشعور مواطن آَخر

وِبَتَفكُّك َعْقمية األمَّة أو عقمية الرأي العام إلى َعْقميات ُمَتَعدِّدة وُمتضاِربة َيِتّم َتفكُّك َشْخصية اأُلمَّة 
. وَمعنى َذلك اْنِحالليا وَمْوتيا

تربية الرأي العام :   توفيق الحكيم 
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   :األسئمة
ما نوع الكممات . ُيَشبِّو الكاتب الرأي العام بالطفل الذي يتحول مع مرور األيام إلى كائن جبار -

يستخدميا الكاتب ليعبر عن ىذه الفكرة؟ 
 كيف ُيربي الرأي العام؟ -

 ماذا جعل الناس مختمفين؟ -

 ماذا يحدث بسبب تفكك عقمية األمة؟ -

 كيف تنحل األمة وكيف تموت؟  -

 ؛ (َمْوت / داِخل / َصغير / ُقوَّة / عاّم / حاِكم  )ىاْت َعْكس َكِمَمات  -

 ؛ (كائن/ َحديَثة / َيْشُعر / َفْرد / ُمْنَفِردة / ُدْنيا  )ىاْت ُمراِدف َكِمَمات  -

 (َعْقمّية / َوْضع / ِطْفل / حاِكم / ُمْجتمع / َدْولة / َرْأي / َنتيجة )ىاْت جمع َكِمَمات  -
 

٧   آتى ِثماره                         التعبير أعطَى نتائجو 

 َتَحمََّل نتيجة عمِل ما َدَفَع الثَّمن 
 بُعد عن الصواب  جانبو التوفيق 

 
 

. َأِجْب َعن السؤال في ثالث ُجَمل. َقَرْأَت َنّصا َيَتَحدَّث َعن الرأي العام:    الكتابة✍ ٨

 ما َيجعُل َخْمط األوضاع لمُمجتمع والناس؟ :           س
 
 

َتْدريبات 
 

ِاقرْأ الَمواِقف اآلتية وُقْل أيجوز ىذا أْم ال يجوز  :
ال يجوز /  يجوز الَمواِقف 

رجل ومرأة يمشيان معا والمرأة َتحِمل حقيبًة ثقيمة 
الشاب جالس والعجوز واقف في المواصالت العامة  

األم َتْتُرك ابنيا الصغير وَتغيب عن البيت 
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ُاْكُتْب اسم الِمْينة بعد كل تعريٍف ُمناِسب َليا  :
ىو ُيعاِلج األسنان 

ىي َتْعَتني ِبالَمْرَضى في الُمْستْشفى 
ىي ُتَمثِّل في الَمْسرح 
ىو يعِزف عمى العود 
ىو يمعب كرة القدم 
ىو يبيع في السوق 

ىي َتْسَتْقِبل الضيوف عمى َمْتن الطائرة 
ىو ُيصِمح األْجِيزة الَكْيربائية 

   _____________________
  _____________________
  _____________________
  _____________________
  _____________________
  _____________________
  _____________________
 _____________________

 
ُاْذكْر أوزان األفعال اآلتية ِمْثَمما في النموذج   :
َسُيَل / َغِضَب / ُقِرَأ / أَمَر / َفِيَم 
 
ِاْشَرْح كيَف َتجد في المعجم األفعال اآلتية ُمستعينا بالنموذج   :
 

ُيَعرِّفونيا / َتْمَسُحيا / ُيناِقشونو / أكموىا / َيْمنعوَنيم 
 
ُاْكُتْب َمْصَدرا لألفعال اآلتية  :

َمْصَدر ِفعل 
َيَتَعّمم 
ُيَعّمم 
َيْدُرس 
ُيَدرِّس 
َيَتَسّمم 
ُيَسمِّم 

 

 
 مفعول" حّوْل األفعال إلى اسم "

_______________ سرق         
_______________ ضرب       
________________ حمل         

 (َفِيمَ )  األصل َيْفَيموَنو   
 باب الفاء

 ُفِعلَ  عمى وزن   ُشِرَب : الِفعل
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________________ فتح          
_________________         قطع        
_________________ رفض      
_________________ مدح        
_________________  طرح       

 
 اخَتْر َكممة تُناسب ِسياق الكالم :

في المعيد  (َيتعمَّم/ ُيعمِّم )ىذا الطالب 
في كمية التجارة  (َيتعمَّم/ ُيعمِّم )ىذا األستاذ 

مادة المغة العربية  (ُيَدرُِّس / َيْدُرُس )أستاذنا 
 (التعميم/ التعمُّم)دخمُت وزارة التربية و

األوراق إلى الجيات المسئولة  (َيتسمَّم/ يسمِّم )الموظف 
 
ُاكتْب المضارع من األفعال اآلتية  :

………………………… ضرَب      
.. ………………………رجَع        
………………………… عرَف       
.. ………………………نزَل         
………………………… جمَس       
.. ………………………ناَم          
.. ………………………شاَء         
.. ………………………خاف        

 

أدِخْل كان أو إحدى أخواتيا في الجمل اآلتية وغيِّْر ما يمزم   :
_______________________________ أنت نشيط      
_______________________________ الرحمة ُممتعة   

_____________________________ صديقك واثق ِبك  
________________________________ محمد ُمجتيد  

باب كثيف   ________________________________   الضَّ
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َفّرْق في الَمعنى بين كِممتين ُمَتشاِبيتين   :
 تفاح آِكلمحمد  محمد تفاحا أَكلَ 
 عمى ما فعَل آِسفالتمميذ  التمميذ عمى ما فعَل أَسفَ 

 
حدِّْد اسميا وخبرىا.  الُجمل اآلتية َتْشتمُل عمى كان أو إحدى أخواتيا :

خبرها اسم كاَن وأخواتها الُجْمَمة 
ما زال الطالب ُمِحبا لمِعمم 

ظلَّ الجو حاّرا 
أصبَح الطفل مريضا 

ليس المركز قريبا من البيت 
كانْت حضارة مصر عظيمة 
اْعمْل الخير ما دمَت حّيا 

ما كان الصديق بعيدا عنك 

  

 

َصّحْح األخطاء   :
__________________________ ما زالت السماء ممطر         
__________________________ أصبح الجو بارد               
__________________________ من اجتيدت نالت ما أرادت    
__________________________ ىو إنسانة صادقة              
__________________________ نحن يقول الحق                
__________________________ ىم ذىبت إلى المركز          
__________________________ أيقنُت أن الحق سوف ظير    
__________________________ ال تستخفين بالناس            

   
 ن جممًة مفيدة :  َرتِّْب الكممات ِلُتَكوِّ

 نتائج – الرأي – من – الحضارة – ما – الحديثة – يسمونو –العام 
 عقميات – مختمفة – في – جعل – لكن – األوضاع – الخمط –لمناس 

 يربى – الرأي – بالتعميم –العام - الشامل 
شخصية -  و –تفكك -  موتيا – انحالليا – يعني –األمة 

 



 

 

124 

 

َرتِّْب ما يأتي َتْرتيبا َمْنِطقيا  :
وصَل أحمد إلى بيت محمد 
ورحَّب ِبو محمد َتْرحيبا حاّرا 

ُثمَّ ُقدِّمْت لو القيوة 
وقد انصرَف الّضيوف بعَد أْن قضوا وقتا طيبا 
وجمَس أحمد مع المدعوين في ُغْرفة االستقبال 

واستقبمو استقباال حسنا 
 
 ارُبْط الُجمل فيما يأتي :

__ فتحت درج الدوالب __  ذىبت إلى المطبخ __ اغتسمت ___  دخمُت الحمام __  قمُت من السرير 
 . قميال من الحميب__ صببت فيو الماء الساخن ___ وضعت فيو الشاي والسكر ___ أخرجُت منو كوبا 

 
  ىاْت من عندك جمل تحتوي عمى الحدث المستمر

  ______________________________________________________________
 
ِاْشَرْح التَّْعبيرات اآلتية    :

_____________________________________ آتى ِثماره   
___________________________________ جانَبو التوفيق  
_____________________________________ دفع الثمن   

 

: ُاْكُتْب عْن أىم األعياد في َبَمِدك ُمْسَتعينا ِبالنموذج ✍
 
 
 
 
 
  
 
 
 

أْي عيد الِمْحراث الذي ُيْحَتَفل ِبو بعَد " صبان طوي"ِمن أىّم األعياد في ُجميورية تتارستان 
رع في ِنياية شير يونيو ويجتمع أىل الُمُدن واألرياف في َميادين خاّصة إلجراء . إعداد األرض ِلمزَّ

وتُقام فييا ألعاب ُمَسمِّية َكَبْحث عن نقوٍد َمْعَدنية ِبالمِّسان . أْي الُمصارعة" كوراش"الُمسابقات ِمثل 
 . وينال الُمسابقون في نياية الُمسابقة َىدايا قّيمة. في طبق َمْمموء بالزَّبادي

 



 

 

125 

 

  

        ١٢ – ٩     اختبار الدروس 
 

 

ِصْل بيَن الَكِمَمَتْيِن الُمَتضادََّتْين في القائمتين  :
 

ُمضاَدها َكِمَمة 
َقبيح 
َفقير 
َزواج 
َصعب 
ُمثَقَّف 

جاِىل 
َسْيل 
َجميل 
َغنّي 
َطالق 

 
 اْخَتْر َكِممة ُمناِسبة: 

َبْيَن الطالب  (اْخِتالف / َيْخَتِمف  )َحَدَث 
؟ (الُخروج / َيْخُرج  )َأْيَن باب 

الطبيب  (ُيقاِبل / ُمقاَبمة  )َغدا 
َمعي في الَفْصل  (َيْدرُس / الدراسة  )محمد 

  
 ِصْل بين الِعبارة والتعريف الُمناِسب َليا :

الَمْسِجد                                  َمكان َيْعِمُل فيو الناس                                  
الُعْطمة                                   ِقمَّة الَجَبل 

أْعَمى َمكان                              وْقت ال َعَمَل فيو 
الشِركة                                  َمكان ِلمُمصمِّين 

 

 َضْع َعالمة (  ) ِلمَمْعنى الُمناِسب في الِعبارة اآلتية: 

ّهذا أسعد َيْوم في حياتي 
أنا َسعيد في ىذا اليوم  -
 ىذا يوم َسعيد ِمن أيام َحياتي -

 زاَدْت السَّعادة في ىذا اليوم -
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 َلْم أعِرْف ِمْثل َىِذِه السعادة ِمن َقْبل -

 

َأْدِخل كان أو إحدى أخواتيا عمى الجمل واْضبْط اسميا بالشَّْكل : 

الُجَمل َبعَد ُدخول الناِسخ الُجَمل َقبل ُدخول الناِسخ 
الطاِلب َنشيط 
محمد َسعيد 

األشجار ُمثِمرة 
الُجّو َجميل 

 

 

  َأْكِمْل بَحْرف جر ُمناِسب : 

 (ِمْن  / إَلى / عمى / في / ِل  )
الَمْكتبة ........... أْقرُأ الِكتاب 

الُكْرسي ........ َيْجِمس الُمدرس 
الَمْركز ...........  َذَىْبُت 

الَمْركز .......... أىال وَسْيال 
الرعاية ....... َيْحتاج الطِّْفل 

ُكم السَّعادة ..أرجو 
السوق ...... الطريق ُيَؤّدي 

ِمصر ...... السَّّفر ....... ىو ُيَفّكر 
الجاِمعة ..... الَمْسِجد قريب 

 

 حدى أخواتها) َعّيْن اسم كاَن  :وَخَبرىا في الجمل اآلتية (وا 

الخبر االسم الجممة 
ُكْنُت في البيت 

أْصَبَح الجّو حاّرا 
ليسْت فاطمة جميمة 

ظلَّ التمميذ واقفا 

  

 

ُصْ  ِمْن األفعال اآلتية اسم فاِعل َمرَّة واسم َمْفعول َمرَّة ُأخرى : 

اسم الَمفعول اسم الفاِعل األفعال 
  َرِكَب 
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َسَرَق 
َعرَف 
َفَتَح 
َدَرَس 

 

اْسِنْد األفعال اآلتية إلى َضمائر الرَّفع الُمتَِّصمة : 

 َشِربَ / َأَكَل / َدَرَس / َدَخَل / َخَرَج 

 

استْعمْل ما بيَن الَقْوَسين في الجمل اآلتية : 

 (لْم / لْن / ما / ال / ليَس  )
أذىُب إلى تركيا 

أفعُل شيئا في المستقبل 
كتبُت الدرس 

يتحدث محمود المغة العربية 
  ىذا أخي  

 
أِعْد كتابة الجممة ُمْبَتدئا بال الناىية  :

    ____________________ أنت تقرأ بصوت منخفض     
 _____________________  أنت تسأل المدير وىو مشغول

    _____________________    أنت تقوم من النوم متأخرا
    _____________________ أنت تسافر غدا     
    _____________________    أنت تيمل العمل 

 
 ىاْت األصل الُثالثي ِمن األفعال اآلتية :

 

مونو / عّذبوىم / استغفَره / َيعرفونو  يتناولونيا / يتقّدمو / ُيفضِّ
 _______________________________________________________

 
 أِعْد كتابة األفعال في صيغة األمر :

_________________________________________  غسل أشرف يده    
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_________________________________________ شرح أكمل المسألة  
_________________________________________ نّظَفْت ُأْختي البيت  
_________________________________________ قرأْت زينب الرواية 

_________________________________________ أكمل رشدي الدرس  
_________________________________________ سألْت الطالبة عما لم تفيمو 

 _________________________________________قال عادل الحق     
 
 ْل الزمن المباشر إلى المستمر : َحوِّ

_________________________________________ وقف آْيرات بجوار المحل   
_________________________________________ ذىبت آلسو ِلتزور صديقتيا  
_________________________________________ تجمس األخت في البيت      
_________________________________________ يحضر الطالب في الجامعة   
_________________________________________ سيغيب محمود عن الدرس   

_________________________________________ ستقوم فاطمة بالواجب المنزلي  
 
 

 االختبار العام                  
 
ْل ما َتْحَتو َخط إلى الُمَؤنَّث  :َحوِّ

ْوججاء     _______________________________ الزَّ
__________________________  ِمن البيت األخَخَرَج 
  ______________________________ الطاِلبساَفَر 
 ____________________________ الُمَدرِّسحَضَر 
 ___________________________ الدرس التِّْمميذَكَتَب 

  

ىاْت َجمع ما يأتي : 

الَجمع الُمْفَرد 
َمكان 
إْنسان 
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َمْسِجد 
َمْرَكز 
ِكتاب 
َصديق 

 
ْح األْخطاء حيفة :                       َصحَّ َيْقرُأ اأُلمُّ الصَّ

َكَتَبْت األب الرِّسالة 
َحَضَرْت الُمَدرِّس 
أنا أَخَذ ِكتابا 

 فاِطمة طاِلب ُمْمتاز

ْل الماضي إلى الُمضارع :  َحوِّ
___________________________________ َكَتْبنا الدرس     
___________________________________ ماَرْسنا الرياضة 
___________________________________ قالْت الحق       
___________________________________ َمشى في الطريق 
___________________________________ َحَجْزُت المكان   
___________________________________ قرأِت الِقّصة     

__________________________________ ذىبوا إلى الجامعة  
 

ِاجعْل المبني لممعموم مبنيا لممجيول :
يكتب ُعَمر الدرس 

يبيع التاجر المالبس 
يستشير الطالب األستاذ 

ُيرِسل أخي خطابا كل شير 
يخترع العمماء طاقة نووية 

يستخرج األب النقود ِمن البنك 
يستجيب المدير طمب الموظفين 

 

 ِلَكممة َتحتيا َخط (الُمضاد) َأْكِمْل ِبوضع الُمقابل: 

َمعك في َشيء آَخر .................  َمَعك في ىذا ولِكّني أتَِّفق- 
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 في شير مايو..............  الدِّراسة في َشير سبتمبر وَتْبدأُ - 

 ُمَبكرا................  ُمَبكرا وأنامُأِحبُّ أْن - 

 .................. وَلكن الجامعة صغيرالمركز - 

........................  ولكن البحث َسيلالدرس - 
  

 اْخَتْر َحْرفا ُمناِسبا ِلكل فعل : 

 (َعْن  / ِب / ِمْن / إَلى / عمى / ِل  )
__________________ سافَر 
___________________ أمَر 
___________________ َتَكمََّم 
__________________ شكَر 
___________________ غفَر 
___________________ أشاَر 
___________________ سأل 
_________________ نظَر 

 
َضْع األفعال اآلتية في صيغة المضارع  :
................................... َكُبَر .................................... َفَعَل 
.................................. دَرَس .................................... َفَتَح 
................................. َمَشى .................................. ذَىَب 
.................................. َفِيَم  .................................... َمرَّ 
................................ َحَضَر .................................... َدلَّ 
 
ضْع كل فعل مذكور بين القوسين في صيغتي األمر والمضارع  :

 

ىا لي بيذا الثمن؟ ______ِلماذا ال . ىا لي ِبخمسة آالف______. سيارتك جميمة. يا أحمد  (باع)
عميو؟ ______ ِلماذا ال . . عمى السؤال____________ . يا طالب (أجاب)
أشياء مفيدة؟ ______ ِلماذا ال . . الكتاب_________ . يا عمر (اشترى)
الُمحتاجين؟ ______ ِلماذا ال . . المسكين_________ . يا شباب (أعان)
كتابتو؟ ______ ِلماذا ال . . ِكتابة الدرس_________ . يا زينب (أنيي)
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آباءكم؟ _______  ِلماذا ال .  آباءكم_________ . يا أوالد (أطاع)
 

اسَتْخِرْج ِمن النّص المعارف والنكرات وضعيا في الجدول اآلتي  :
 
 
 
 

َمعِرفة َنِكرة 
  
 
َحّوْل الجمل االسمية إلى الفعمية  :

أختي ُتحبُّ األزىار  
األم ُترّتب البيت  

المسافر ركب السيارة  
ِىشام استخرج جواز السفر 

السائح يجول في شوارع مدينة قازان 
األمطار تنزل عمى جزء كبير من جميورية تتارستان في فصل الخريف 

 
 اْشَرْح التعبيرات اآلتية: 

________________________________ تبخَّرْت أحالمو 
__________________________________ دون اْكتراث 

 
 أجب عن األسئمة :

______________________________________ أي لغات تعرفيا؟  
______________________________________ ما لغتك؟  

______________________________________ كم سنة تعممت العربية؟  
______________________________________ لك؟    (ُأختا)كم أخا 

______________________________________ ؟  (والدتك)ما اسم والدك 
 
أِجْب عن السؤال اآلتي   :

ِلماذا تمشي في ىذا الوقت؟ : خرَج رُجل ِمن البيت لْيال وقبض عَميو ُشْرطّي وسألو
. طاَر النَّْوم ِمّني َفَخرجُت أبحُث عْنو: فأجاَب الرجل
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ُاْكتب ثالثة أمثال عربية أْحَبْبَتيا وِاْشَرح الِحْكمة فييا . 

 _________________________________________________________ 
 

 __________________________________________________________
 

 ___________________________________________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

ما . إنو موجود معك في بيتك وفي الطريق وفي كل مكان وزمان. شيء يدخل األنف ويخرج ِمن الفم
 (_____________________  )ىو؟ 
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أ 
ب 
ج 
ح 
خ 
ع 
غ 
ف 
ق 
ك 
م 
ه 
و 
ي 

 
ُأم 
باب 
َجديد 
حال 
َخْير 
َعْين 
ُغراب 
فيل 
َقَمر 
ِكتاب 
 ِمْفتاح
َىواء 
َوَلد 
َيْوم 

 
اأُلم 
الباب 
الَجديد 
الحال 
الَخْير 
الَعْين 
الُغراب 
الفيل 
الَقَمر 
الِكتاب 
الِمْفتاح 
الَيواء 
الَوَلد 
الَيْوم 
 



 

 

134 

 

 

ت 
ث 
د 
ذ 
ر 
ز 
س 
ش 
ص 
ض 
ط 
ظ 
ل 
ن 

َتْدريب 
َثْوب 
َدْرس 
َذَىب 
َربيع 
ُزجاج 
َسَبب 
شاِرع 
صوَرة 
َضباب 
َطَرف 
َظْير 
َلْحم 
َنجاح 

ْدريب  َُ التَّ
ْوب  َُ الثَّ
الدَّْرس 
الذََّىب 
الرَّبيع 
الزُّجاج 
السََّبب 
الشَّاِرع 
وَرة  الصُّ
باب  الضَّ
الطََّرف 
الظَّْير 
المَّْحم 
النَّجاح 

     
 Дни недели أيام اأُلْسبوع 

 Суббота السَّْبت

 Воскресенье اأَلَحد

 Понедельник االْثَنْين

 Вторникالُثالثاء 

 Средаاأَلْرِبعاء 

 Четвергالَخميس 

 Пятницаالُجْمَعة 
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 األعداد

َعْشَرة ِتْسَعة َثماِنَية َسْبَعة ِستَّة َخْمَسة َأْرَبعة َثالَثة ِاْثنان واِحد 
ٔ ٕ ۳ ٤ ۵ ٩ ٨ ٧ ٦ ٔٓ 
 

َأَحَد َعَشر 
 

ِاْثنا َعَشر 
 

َثالَثة َعَشر 
 

أربعة عشر 
 

خمسة عشر 
 

ستة عشر 
 

سبعة عشر 
 

ثمانية عشر 
 

ِتسعة عشر 
 

َعْشرون 
ٔٔ ٕٔ ٔ۳ ٔ٤ ٔ۵ ٔ٩ٔ ٨ٔ ٧ٔ ٦ ٕٓ 
 

ثالثون 
 

َأْرَبعون 
 

َخْمسون 
 

ِستُّون 
 

َسبعون 
 

ثمانون 
 

ِتسعون 
 

مائة 
 

مائتان 
 

َثالثمائة 
۳ٓ ٤ٓ ۵ٓ ٩ٓ ٨ٓ ٧ٓ ٦ٓ ٔٓٓ ٕٓٓ ۳ٓٓ 
 

َأْرَبعمائة 
 

َخْمسمائة 
 

ستمائة 
 

َسبعمائة 
 

ثماِنمائة 
 

ِتسعمائة 
 

َأْلف 
 

أْلفان 
 

َثالثة 
آالف   

 

٤ٓٓ ۵ٓٓ ٩ٓٓ ٨ٓٓ ٧ٓٓ ٦ٓٓ ٔٓٓٓ ٕٓٓٓ ۳ٓٓٓ  

 

األعداد الترتيبية 
اأُلوَلَى / اأَلوَّل
الثَّانَية / الثَّاني
الثّاِلَثة / الثّاِلث
الّراِبَعة / الّراِبع
الخاِمسة     / الخاِمس

الساِدَسة / الساِدس
الساِبَعة / الساِبع
الثاِمَنة / الثاِمن
التاِسَعة / التاِسع
العاِشرة  / العاِشر

 

 

 

مائر  Местоимения الضَّ

َأنا 
َأْنَت 
َأْنِت 
ُهَو 
ِهَي 
َنْحُن 
أْنُتْم 
 ُهم

Я 
 

Ты (муж/род 
 

Ты (жен/род) 
 

Он 
 

Она 
 

Мы 
 

Вы 
 

Они 
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ن وا ا نا ِت َت ُت 
ُهنَّ ُهْم ُهما َنْحُن أْنِت أْنَت أنا 

َكَتْبُت 
َدَرْسُت 
َفَتْحُت 

َكَتْبَت 
َدَرْسَت 
َفَتْحَت 

َكَتْبِت 
َدَرْسِت 
َفَتْحِت 

َكَتْبنا 
َدَرْسنا 
َفَتْحنا 

َكَتبا 
َدَرسا 
َفَتحا 

َكَتُبوا 
َدَرُسوا 
َفَتُحوا 

َكَتْبَن 
َدَرْسَن 
َفَتْحَن 
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 начальный اْبِتدائي отец, отцы آباء/ أب ب /أ

 дальше أْبَعد замена إْبدال 

 белый َأْبَيض сын  дочь / сыновья أْبناء/ اْبن اْبَنة  
 следующий, следующая  آتية–آٍت  договор اتِّفاقت /أ

 ответإجاَبة  тяжелее َأْثَقل 

 социальная اْجِتماِعيَّة отпуск, каникулы إجازةج /أ
 красивее أْجَمل   формальности إجراءات 

   иностранкаأْجَنبيَّة  

 

 лучше أْحَسن печали أْحزانح /أ
 красный أْحَمر сны أْحالم 

   глупый أْحَمق 
 новости أْخبار брат/сестра أخت   /  أخخ /أ

 разница اْخِتالف 

/несогласованность  ُأْخَرى/ آَخر другой/ другая 

 немой َأْخَرس конечный آِخر 

 последний َأخير зеленый َأْخَضر 
 /воспитанность َأَدب администрация إداَرةد /أ

литература 
 

 радиопередача إذاَعة   если إذا  ذ /أ
 ухо ُأُذن разрешение ِإْذن 
 милостливее أْرَحم желание, воля إراَدةر /أ
 цифры َأْرقام направление إْرشاد 
 кризис َأْزَمة синий َأْزَرقز /أ
   мода أْزياء 
 учитель/профессор أْستاذ неделя ُأْسبوعس /أ

 использование ِاْسِتْخَدام запрос информации ِاْسِتْخبار 

 использованиеِاْسِتْعَمال  
 

 вопросاْسِتْفهام 
 

 семьяُأْسرة  встреча, приемاْسِتْقبال  

 счастливееَأْسَعد  ценыَأْسعار  

 имя / именаَأْسماء / ِاْسم  исламскийإْسالِميَّ  
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 поносإْسهال  зубыأْسنان  

 чѐрныйَأْسَود  вопросыَأْسِئَمة  
 
 

 белокурыйأْشَقر   указаниеإشارة ش /أ
 месяцаَأْشُهر     деревья  أْشجار  

   личностиأْشخاص  
 терминологическийاْصِطالحّي  друзьяَأْصحاب ص /أ
 желтыйَأْصَفر  меньшеأْصَغر   
 голосаأْصوات  реставрацияإْصالح  

 слабееأْضَعف  дополнениеإضاَفة ض /أ
 врачиأِطّباء  рамкаإطار ط /أ

 

 длиннееأْطَول  детиأْطفال    
 начальныйإْعداِدّي  восхищениеإْعجاب ع /أ

 вышеأْعَمى  объявлениеإْعالن  

  праздникиأْعياد  слепойأْعَمى  
 лучшеأْفَضل  глаголыأْفعال ف /أ

   мыслиَأْفكار  
 ближеأْقَرب  экономикаِاْقِتصاد ق /أ

 меньшеأَقّل     ручкиَأْقالم  
ة     большеأْكَبر ك /أ  самая большая доляأْكَبر ِحصَّ

   большеأْكَثر  
 вкуснееَأَلّذ  сейчасاآلن ل /أ

 кромеإاّل  игрыَأْلعاب  
 в/в сторонуإَلى  который/котораяالتي / الذي 
 к комуإلَى َمْن  кудаإَلى أْيَن  

   сегодняالَيْوَم  
 экзаменاْمِتحان  впередиأماَم  م/أ

   пословицыَأْمثال  
 болезниأْمراض  дело/делаُأمور / َأْمر  

 женщинаِاْمَرأة  вчераَأْمس  
 нацияُأمَّة  мать/материُأّمهات / ُأّم  

 

 разложениеاْنِحالل  англичанеِاْنجميز  ن/أ
 строительствоإْنشاء  человек/люди (ناس)إْنسان  
 взрывِاْنِفجار  носَأْنف  

 пирамидыأْهرام  заботаاْهِتمام  ه/أ
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 добро пожаловатьأْهال وَسْهال  родственникиَأْهل  
   более важныйَأَهّم  

  струныَأْوتار   илиَأو  و/أ

 ситуацииأْوضاع  бумагиأْوراق  
ل  временаأْوقات    первый, перваяأوَلى  / َأوَّ
 теأوَلِئَك  детиَأْوالد  

 дниَأيَّام  которыйأْي  ي/أ

 такжеأْيضا  арендаإيجار  
   гдеَأْيَن  

 холодный باِرد  дверь  باب ا/ب
   виднаяباِرَزة  
 мореплавательَبّحار  море (моря ) (ِبحار  )َبْحر  ح/ب
 программыَبراِمج    доброِبّر  ر/ب
   телеграммыَبْرِقّيات  
   зрениеَبَصر     ص/ب

 

 животَبْطن  карточкаِبطاقة  ط/ب
 некоторый َبْعض   послеَبْعَد  ع/ب
   далѐкийَبعيد  
 торгующийَبّقال  ق/ب

бакалейными товарами   
د  ل/ب ََ    страны /  странаِبالد / َبَل
   с чем ِبَما   م/ب
 брюкиَبْنَطمون    девочкаِبْنت  ن/ب
   мочаبول  و/ب
 продажаَبْيع  дом/ дома بيوت  /َبْيت ي/ب

   данныеَبيانات  
 работник торговлиتاِجر  коронаتاج  ا/ت

   историяتاريخ  
   чередованиеَتباُدل  ب/ت
 торговыйِتجاري  торговляِتجارة  ج/ت
 внизуَتْحَت  анализыَتحاليل  ح/ت

 /приветствиеَتِحيَّات / َتِحيَّة  

приветствия   
   специальностьَتَخصُّص  خ/ت
 упражнениеَتْدريب  домоводствоَتْدبير َمْنزلي  د/ت

   преподаваниеَتْدريس  
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 туркиُتْرك    воспитаниеَتْرِبيَّة  ر/ت
 

   состав/консрукцияَتْركيب  
 выдачаَتْسميم  получениеَتَسمُّم  س/ت
   определение/диагностикаَتْشخيص  ش/ت
   фотографированиеَتْصوير  ص/ت
 выражениеَتْعبير  усталостьَتْعب  ع/ت
 преподаваниеَتْعميم  изучениеَتَعمُّم  
 мышлениеَتْفكير  предпочтениеَتْفضيل  ف/ت
 таِتْمك  ученикِتْمميذ  ل/ت
   пожеланиеَتَمنٍّ  م/ت
 исполнениеَتْنفيذ  принятиеَتناُول  ن/ت
   поздравленияَتهانئ    ه/ت
 назначениеَتْوظيف  распределениеَتْوزيع  و/ت
   успехَتْوفيق  
 третий / третьяثاِلَثة / ثاِلث  второй / втораяثانَية / ثاٍن  ا/ث
   тяжелыйثَقيل  ق/ث
 парныйثُنائّي  тройнойُثالِثّي  ل/ث
 стоимостьَثَمن  плодыِثمار  م/ث
 революцияَثْوَرة  затемثُمَّ  
   одеждаِثياب  ي/ث

           

 сидящийجاِلس  соседجار  ا/ج

 невеждаجاِهل  университетجاِمَعة  
   мощныйَجّبار  ب/ج
 расписание/схемаَجْدَول  оченьِجّدا  د/ج
   новыйَجديد  
 газета / газетыجرائد / َجريدة  операцияِجراحة  ر/ج
   преступленияَجرائم  
   мясникَجّزار  ز/ج
   телоِجْسم  س/ج
   кожаِجْمد  ل/ج
 собирание / множественноеَجْمع  م/ج

число  ُجَمل / ُجْمَمةпредложение/ 

предложения 
 всѐ/всеَجميع  республикаُجْمُهِريَّة    
   красивыйَجميل  
 югَجنوب   гражданствоِجْنِسيَّة  ن/ج
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 фунт (денежнаяُجَنيه  солдат/солдаты ُجنود/ ُجْندّي  

еденица) 
 невежествоَجْهل  усилие/ усилия ُجهود/ُجْهد ه/ج
 соседствоِجوار  ответ َجواب و/ج

 паспортный столجوازات  паспорт جواز السفر 
 юбкаجوِنمَّة  поход, осмотр َجْولة 

   воздушнаяَجويَّة  атмосфера, погода َجوّ  
 хорошо / хорошийجيِّدًا /َجيِّد соседы جيران ي/ج
 жаркийحاّر  необходимость необходимости حاجات/ حاَجة ا /ح

 состояниеحال  присутствующий حاِضر 

   стена حائط 
   любовь ُحبّ ب /ح
   до َحتَّىت /ح
   комната ُحْجَرةج /ح
 сад, парк(парки) (حدائق)َحديَقة  современный َحديث د/ح

   удаление َحْذف ذ/ح
 грех َحرام жара َحرارة ر/ح

 предлоги ُحروف الجر буква/ буквы ُحروف/ َحْرف 

َية     свобода ُحرِّ
 печальный, грустныйَحزين  печаль, горе ُحْزن ز/ح
 хорошыйَحَسن  счет ِحساب س/ح

   

ة َحضاَرة  ص/ح    цивилизация доляِحصَّ
   присутствиеُحضور  ض/ح
   судьба, уделَحّظ  ظ/ح
 действительноَحّقًا    правоَحّق  ق/ح

 истина, правдаَحقيَقة  сумка/сумкиَحقائب / َحقيَبة  

 история, рассказِحكاَية  правителиُحّكام  ك/ح

   правительствоُحكوَمة  
 решенияُحمول  дозволенноеَحالل  ل/ح

   сладкий ُحْمو   
 глупаяَحْمقاء  хвалаَحْمد  م/ح

   горлоَحْنَجرة  ن/ح
 случаи, происшествияَحواِدث  Еваَحَواء  و/ح

 вокруг, околоَحْوَل  диалогِحوار  

 хитростьحيَمة  жизньَحياة  ي/ح
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 живойَحّي  животноеَحيوان  

 заграницаخاِرج  кольцо, печатьخاِتم  ا/خ

ًة  внешняяخاِرِجيَّة    особенноخاصَّ

 искреннийخاِلص  тетя/ дядяخالة / خال 

   пустаяخالية   
 опытِخْبَرة  скрытые местаَخبايا  ب/خ
   новость/ новостиَأْخبار / َخَبر 
   хлебُخْبز  
   услугаِخْدَمة  د/خ
 карта َخريَطة выходُخروج  ر/خ

   немая َخْرساء 
   осень َخريف 
 черта, линия َخطّ  письмо, обращение, речь ِخطاب ط/خ

   легкий َخفيف ف/خ
 смесь َخْمط в течении ِخالل ل/خ

   за, за спиной َخْمفَ  
 

   страх َخْوف و/خ
 воображение َخيال портной َخّياط ي/خ

   добро َخْير 
 входящий داِخل болезнь داء   ا/د

 теплый داِفئ ученик داِرس 

   постоянно داِئًما 
   вход ُدخول خ/د
 степень َدَرَجة   учеба ِدراَسة ر/د

   урок َدْرس 
 минута(минуты) (َدقائق)َدقيَقة  точность ِدقَّة ق/د

   кровь َدّم  م/د
   мир ُدنيا ن/د
 роль دور  лекарство َدواء و/د

 постоянство َدوام   туалет َدْورة الميا  

 ..без чего-либоدوَن  государство/ государства دَُّول/ َدْوَلة 

   без его желанияدون إراَدِته  
   религияِدين  ي/د
 умныйَذكّي  упоминаниеِذْكر  ك/ذ
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 тотَذِلَك  унижение, оскорблениеُذّل  ل/ذ

   униженныйَذليل  
 ум, разумِذْهن  уходِذهاب    ه/ذ

 не сдавший экзаменراِسب  отдыхراَحة    ا/ر

 пассажирراِكب  довольнаяراِضّية  

   мнениеرْأي  
 хозяйкаَربَّة  Бог, всевышнийَرّب  ب/ر

 веснаَربيع  прибыльِرْبح  

ج/ر    мужчина/ мужчиныِرجال / َرُجل  
   поездка, походِرْحَمة  ح/ر

               

   дешевый َرخيص خ/ر
   письмо, посланиеِرسالة  س/ر

 официальныйرْسمّي  картина, рисованиеَرْسم  

   балансَرصيد  ص/ر
   заботаِرعاية  ع/ر
   против его волиَرْغم َأْنِفه    غ/ر
   номер,цифраَرقم  اق/ر
   серыйَرمادي  م/ر
   звонок َرنين ن/ر
   взгляд ُرْؤَية و/ر
 спорт ِرياَضة ветра ِرياح ي/ر

   президент, глава َرِئيس 
   угол زاِوَية ا/ز
   толпа ِزحام ح/ز
   простуда ُزكام ك/ز
 друг / друзья ُزَمالء/   َزميل время َزَمن م/ز

   цветы ُزهور  ه/ز
 исчезновение َزوال женитьба َزواج و/ز

   жена َزْوَجة 
 посещениеزيارة  увеличение/прибавление ِزياَدة ي/ز

   оливковыйَزْيتوني  
 ,волшебныйساِحر  прошедшийساِبق  ا/س

удивительный 
 часыساَعة  горячий ساِخن    

 турист/ туристыُسّياح / سائح  правильныйساِلم  
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 плаваниеِسباَحة  причинаَسَبب  ب/س

   доскаُسبُّورة  
   дорогаَسبيل  
   регистрационная книжкаِسِجّل    ج/س
   глупостьُسْخف  خ/س
 воровствоَسِرقة  скоростьُسرَعة  ر/س

 быстрыйَسريع  радостьُسرور  

 счастливыйَسعيد  цена, стоимостьِسَعر    ع/س

 корабль َسفيَنة поездкаَسَفر  ف/س
 

   жители, населениеُسّكان  
 здравостьَسالَمة  мирَسالم  ل/س

 правильныйَسميم  лестницаُسمَّم  م/س

   рыбаَسَمك  
   год / годаَسَنَوات / َنة َس  ن/س
   легкийَسْهل    ه/س
 равныеَسواِسيَّة  вопрос / вопросыَأْسِئَمة / ُسَؤال و/س

 рынок سُّوق сура   (Корана) سوَرة 

 машина /  машины َسيارات / َسيَّارة  путешествие ِسياَحة ي/س

 политика ِسياَسة текущая, ежедневная (سائرة)َسيَّارة  
ء    плохой поступокَسّيَئة  плохойَسيِّ

 мечَسْيف  госпожаَسيَِّدة  
   кинотеатрسيِنما  
 пьющийشاِرب  юношаشاّب  ا/ش

 охватывающий شاِمل  улица/улицы شَواِرع    / شاِرع  

 сетьَشَبَكة  окноُشّباك  ب/ش

   зимаِشتاء  ت/ش
   дерево/деревьяأْشجار  / َشَجَرة  ج/ش
 личностьَشْخِصيَّة  лицо, персонаَشْخص  خ/ش

   сильный, крепкийَشديد  د/ش
 объяснение َشْرح  покупкаِشراء  ر/ش

 востокَشْرق  злоَشّر  

   фирма, акционерное обществоَشِركة  
 чувствоُشعور  народ/народыُشعوب  / َشَعب  ع/ش

   блондинкаَشْقراء  ق/ش
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 сомнениеَشّك  спасибоُشْكرًا  ك/ش

   формаَشْكل  
 солнцеَشْمس  северِشمال   م/ش
 месяца  / месяцُشهور / َشْهر  свидетельствоَشهاَدة  ه/ش

 

   улицыَشواِرع  
   вещьَشْيء  

 правдивыйصاِدق  хозяинصاِحب  ا/ص
   правильныйصائب  
 терпеливыйَصبور  утроَصباح  ب/ص
ة    ح/ص  газетыُصُحف  здоровьеِصحَّ

 правильныйَصحيح  журналистُصُحفّي / ِصحافّي  

 друг / друзьяَأْصِدقاء / َصديق  правдивость    ِصدق د/ص

 разменَصْرف  откровенныйَصريح  ر/ص

 поднятиеُصعود  трудныйَصْعب  ع/ص

   маленькийَصغير  غ/ص
 качество / в общихِبِصفة عاّمة  / ِصَفة  ف/ص

чертах  َصْفَحةстраница 

 ِصْفر  

ноль    َصّفряд 

   молитваَصالة  ل/ص
ر / صورة правильноَصواب  و/ص  картина / картиныُصوَّ

 охотаَصْيد  охотникَصيَّاد  ي/ص

 летоَصْيف  формаصيغة  

   китайскийصينّي  
   бьющийضاِرب  ا/ض
ك  ح/ض    смехِضْحَِ
   огромныйَضْخم  
   избиениеْضرب  ر/ض
   слабыйَضعيف  ع/ض
   давлениеَضْغط  
   заблуждениеَضالل  ل/ض
 /местоимениеَضمائر / َضمير  م/ض

местоимения   
   светضوء  و/ض
 узкийَضيِّق  гость/ гостиضيوف /َضْيف ي/ض

 

 самолетطائَرة  студенты/ студентُطاّلب / طاِلب ا/ط

 ...согласноِطْبقا  конечноَطبعًا  ب/ط
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 природаَطبيَعة    врачَطبيب  
   дорогаَطريق  ر/ط
   едаَطعام  ع/ط
 детствоُطفولة    ребенокِطْفل  ف/ط
   погода, климатَطْقس  ق/ط
   запрос/ заявлениеَطَمب  ل/ط
 длинныйَطِويل  маркиَطواِبع  و/ط

   добрыйَطيِّب  ي/ط
   конверт/ конвертыَظْرف ُظروف  ر/ظ
 полденьُظْهر  спинаَظْهر  ه/ظ

   мрак, тьмаِظالم  ل/ظ
 простой عادٍ  срочныйعاِجل  ا/ع
 разумный, умный عاِقل столица عاِصمة   
 мироваяعاَلمية  ученый / ученыеُعَمماء / عاِلم  

 общийعاّم   рабочийعاِمل  

   семьяعائمة  
   неспособностьَعْجز  ج/ع
 врагَعُدّو  количествоَعَدد    د/ع

   соболезнованиеَعذاء  
 невестаَعروس  язык арабскийَعَرِبيَّة  ر/ع

   веныُعروق  
 дорогойَعزيز  уединениеُعْزلة  

   сокَعصير  ص/ع
   членُعْضو   
   соединениеَعْطف  ط/ع

 

 величествоَعَظَمة  костиِعظام  
 склад умаَعْقِميَّة  ум, разумَعْقل  ق/ع

   противоположныйَعْكس   ك/ع
 наَعَمى  банка/ коробкаُعْمبة  ل/ع

 научныйِعْمِمّي  наукаِعْمم    م/ع

 работаَعَمٌل    жизнь/возрастُعْمر  

 дядя /  тѐтя َعمَّة/ عّم  валюта ُعْمَمة 
   слепая َعْمياء 
 при, у ِعْنَد   от, об َعنْ  ن/ع

   адрес/ адреса عناوين / عنوان  
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 возвращение َعُوَدة  последствия / результаты عواقب و/ع
 праздник عيد позор عيب ي/ع
   глаз َعْين 
 неясный غاِمض дорогой غالٍ  ا/غ

   темный غاِمق 
   глупец َغبيّ  ب/غ
 пища ِغذاء   завтра َغداً  
 цельَغَرض  западَغْرب  ر/غ

   комнатаُغْرَفة  
   текстильَغْزل  
   богатый َغنيّ  ن/غ
 ....другой, неَغْير  отсутствиеِغياب  ي/غ

 пустойفاِرغ  светлыйفاِتح  ا/ف

 польза/пользыفوائد / فائدة  производящийفاِعل  

   превосходящийفائق  
   девочкаَفَتاة  ت/ف
   внезапно َفْج ًة  ج/ف
   диагностикаَفْحص  
 пустота / свободноеَوْقت َفراغ / َفراغ   уборщикَفّراش  ر/ف

время 
 лицо, человекَفْرد  радостныйَفْرحان  

 верховая ездаُفروِسيَّة  разницаَفْرق  

      платьеُفْستان  
ْصل классический языкُفْصَحى  ص/ف  класс / классы .1 ُفصول    /َفََ

2. время / времена года 
   действиеِفْعل  ع/ف

 

   бедностьَفْقر  ق/ف
   мысль, идеяِفْكرة  
 вселеннаяَفَمك  крестьянинَفاّلح    ل/ف

     гостиницаُفْندق  
    наверхуَفْوَق    و/ف
 в чѐмفيما   внутриفي  
 ,следующийقاِدم  ا/ق

прибывающий  قاِرئчитающий 

   списокقاِئَمة  
 прием,согласиеُقبول  доَقْبَل  ب/ق

بيح   ََ ََ    уродливыйَق
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ديم  возможно /  поистинеَقد  د/ق ََ  старыйَق

   снаряд, боеприпасыَقذيَفة  
 близкийَقريب  чтениеِقراَءة  ر/ق

   деревня / деревниُقَرى / َقِرَية  
ة  ص/ق ْصر  рассказ /  рассказыِقَصص / َقصَّ  замок, дворец  َقََ

صير      короткийَقََ
   поездِقطار  
 ручка/ ручкиَأْقالم  / َقَمم  сердце/ сердцаقموب / َقْمب ل/ق

ليل   ََ  немногоَقمياًل  малоَق

   рубашкаَقميص  
   каналыَقَنَوات  
واِعد  و/ق  скобка/ скобкиَأْقواس / َقْوس  правилаَقََ

 сильныйَقِوّي  силаُقوًَّة  

   ценаقيمة  
 обманщикكاِذب    писательكاِتب  ا/ك

   живое существоكائن  
   большойَكبير  ب/ك
 писаниеِكتاَبة  книга/ книгиُكُتب / ِكتاب  

 многоَكثير  плотность населенияَكثافة ُسّكانّية  

   темно-синийُكْحمي  ح/ك
   обманِكْذب  
 ненавистьَكراِهّية  тетрадьُكرَّاسة  ر/ك

 

 щедрыйَكريم    стул, стульяَكراسي / ُكْرسي 

   леньَكَسل  س/ك
   обнаруживание َكْشف  
 слово/ словаَكالم / َكِمَمة  весь, каждый ُكلُّ  ل/ك

   факультетُكمََّية  
 ...так, какَكما  ?сколькоَكْم  م/ك

     какَكْيَف    ي/ك
   нетال  ا/ل
 потому что онأَلنَُّه  потому чтоأَلنَّ  

   мелодияَلْحن  ح/ل
   вкусныйَلَدْيَك  د/ل
     у тебя َلذيذ   
   языкِلسان  س/ل
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   игра / игры َأْلعاب/ ُلْعَبة  ع/ل
   язык / языкиُلغات  / ُلَغة  
 действительноَلَقد  встречаِلقاء  ق/ل

   ноَلِكّن  
 почемуِلماذا  отрицательная частицаلْم  م/ل

 мигَلْمح  когда, во времяَلّما    

   комуِلَمْن  
 ночьюَلْيالَّ  ночьَلْيل  ي/ل

   ночьَلْيمة  
 чтоماذا  что ما ا/م
 деньги مالَ        прошедший ماضٍ  

   соленыйماِلح  
 благословенный ُمباَرك дозволенный ُمباح ب/م

 рано ُمَبكِّراً     улыбающаяся ُمْبَتِسمة 
 страдательный залогَمْبنّي ِلْمَمْجهول  зданиеَمْبَنى  

   действительный залогمبني ِلمَمْعموم  
 

راً  ت/م ر  поздно   ُمَتَ خِّ  глубоко знающий своѐُمَتَبحِّ

дело        
 специалист   ُمَتَخصِّص направляющийсяُمتَِّجه    

 противоречащаяُمتضاِربة  связаннаяُمتَِّصمة  

 извилистыйُمَتَعرِّج  разнаяُمَتَعدَِّدة  

 углубленныйُمَتَعمِّق     образованныйُمَتَعمِّم  

 средний    ُمَتَوسِّط развитыйُمَتَقدِّم  

   когдаَمَتى  
 подобно, какِمْثل  примерِمثال  ث/م

   двойственное числоُمثنَّى  
 старательныйُمِجّد  обществоُمْجَتمع  ج/م

 журналِمَجمَّة  поставленный с сукуномَمْجزوم  

   сумасшедший َمْجنون 
 лекцияُمحاَضرة  беседа, разговорُمحاَدثة  ح/م

   уважаемая, почитаемаяُمْحَتَرمة    любимая َمحبوبة  

 движущаяُمَحرِّكة  определенныйُمَحدَّد  

  запретный ًمْحظور делающий добро ُمْحِسن 
 ,совершенный ُمْحَكم сохранѐнный َمْحفوظ 

прочный 
 местная َمَحمِّية осужденный, приговоренный َمْحكوم 
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    гордый ُمختال адресат / 2 лицо(грам.) ُمخاَطب خ/م
 сохраненный َمْخزون разная, отличающаяся ُمْخَتِمَفة 

   честныйُمْخِمص   
 введениеَمْدخل  удлинениеَمدٌّ   د/م

 школа/ школыَمداِرس / َمْدَرَسة  срок, времяُمدَّة     

 городскойَمَدِنّي    учительُمَدرِّس  

 директорُمدير  протяжение/ диапазонَمَدى  

   город, города ُمُدن /َمدينة  
 упомянутыйَمْذكور  муж.родُمَذكَّر  

 синонимُمراِدف  мужчинаَمْرء  ر/م

 кубикиُمَربَّعات   перепискаُمراسمة  

 возвышенный ُمْرَتِفع  связанныйَمْربوط  

 период/ периодыَمراِحل / َمْرَحمة  добро пожаловатьَمْرَحبا  

 болезньَمَرُض  горький ُمرّ  

 поставленный с даммойَمرفوع  отвергнутый َمْرفوض  

 уставшийُمْرَهق  центр, центры (مراكز)َمْرَكز  

 больнойَمريض  проход, проезд/ движениеُمرور  
 путник, пассажирُمساِفر  вечерَمساء  س/م

 

 больницаُمْسَتْشَفى  исключениеُمْسَتْثنى  
 ..прибегая кُمْسَتعينًا  используяُمْسَتعِمال  

 независимыйُمْسَتِقّل     будущееُمْسَتْقَبل  
 мечетьَمْسِجد  уровеньُمْسَتَوى  
ل    театрَمْسَرح  зарегистрированныйُمَسجَّ

 /поставленный по порядкуُمَسْمَسل   радостныйَمْسرور  

сериал 

 услышанныйَمْسموع  мусульманинُمْسِمم  
   названныйُمَسمَّى  

 чувстваَمشاِعر  участиеُمشاَركة  ش/م

 напитокَمْشروب     смотрение(рас)ُمشاَهدة  

   проект,схемаَمْشروع  
 Египетِمصر  масдар, источникَمْصَدر  ص/م

 правильныйُمصيب  реформаторُمْصِمح    

 настоящее времяُمضاِرع  антонимُمضاّد  

   битыйَمْضروب  
 требуемыйَمْطموب  дождь/дождиأْمطار /َمَطر ط/م
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 осмотрُمعاَينة   ..вместе, сَمع  ع/م

     выставка, выставкиَمعرض َمعاِرض  умеренныйُمعَتِدل  

 знание/ определениеَمْعرفة  определенныйُمَعرَّف  

 пальтоِمعَطف  известный  َمعروف 

ق  преподавательُمَعمِّم   ََ неразрешенный,подвеُمَعلَّ

шенный 
 лабораторияَمْعَمل  известныйَمْعموم  

 институт/ институтыَمعاِهد /َمْعَهد значение/ значения معاٍن /َمْعَنى غ/م

 закрытыйُمْغَمق  отправлениеُمغاَدَرة  

 ключ / ключи مفاتيح /ِمْفتاح   неожиданностьُمفاَج ة  ف/م

 единственное числоُمْفَرد  открытыйَمْفتوح  
 дополнениеَمْفعول    лексическая еденицаُمْفَردة  
      приходящийُمْقِبل  полезныйُمفيد  

   статьяَمقالة  ق/م
 поставленный цельюَمْقصود     прочитанныйَمْقروء  
   сиденьеِمقَعد  

 написанныйَمكتوب  местоَمكان  ك/م

 / письменный стол, кабинетَمكاِتب / َمكتب  порицаемыйَمكرو   

письменные столы, 

кабинеты 
   уважаемый, почитаемыйُمَكرَّم  

 морякَماّلح  одеждаَمالِبس  ل/م
 список, послесловиеُمْمَحق  замечаниеُمالحظة  

   корольَمِمك  
 

 санитарُمَمرِّض  занятие ُمماَرسة  م/م

ق    можноُمْمِكن  порванныйُمَمزَّ

 актерُمَمثِّل  из того, чтоِمّما  

 из тех, ктоِممَّْن  дождливыйُمْمِطر  

 изِمْن  ктоَمْن  ن/م

 прошу вас, пожалуйстаِمْن َفْضمك  откудаِمن أين  

 случайُمناَسَبة    соответствующийُمناِسب  

 производительُمْنِتج   должностиَمناِصب  

 пониженныйُمْنَخِفض  спускающийсяُمْنَحِدر    

 домَمْنِزل  с тех пор, с того времениُمْنُذ  

 поставленный сَمْنصوب  постройки, зданияُمْنشآت  

фатхой 
 индивидуальнаяُمْنَفِرَدة  приведенный в порядокُمَنظَّم  

 инженерُمَهْنِدس  отдельнаяُمْنَفِصمة  
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 согласныйُمواِفق  гражданинُمواِطن  و/م

هة  смертьَمْوت      направленнаяُمَوجِّ

 распределенныйُمَوزَّع  имеющийсяَمْوجود  

 место, положениеَمْوِضع  взвешенныйَمْوزون  
 назначенное времяَموِعد  служащий/чиновникُمَوظَّف  

   женский родُمَؤنَّث  воспитанныйُمَؤدَّب    

ل      объясняемыйُمَؤوَّ
 важныйُمِهّم  мастерствоَمهاَرة  ه/م

 воспитанныйُمَهذَّب  инженерُمَهْنِدس  

   площадьَمْيدان  ي/م
 редкоناِدرا  преуспевающийناِجح  ا/ن

 окноناِفَذة  зрелыйناِضج  

   недостающийناِقص  
   запрещающаяناِهية  
   / итоги  итогنتائج / َنتيجة ت/ن
 плотникَنّجار  удачаَنجاح  ج/ن

 

 учитель грамматикиَنحوي  грамматикаَنْحو  

 спускُنزول  гостиُنَزالء  ز/ن

   кровотечениеَنزيف  
 текстильщикَنّساج  женщиныِنساء  س/ن

 текстильَنسيج  родство/отношениеَنَسب  

 активныйَنشيط  деятельность/ активностьَنشاط  

   новостьَنْشَرة  
 половинаِنْصُف  текстَنّص  ص/ن

 советَنصيَحة  львиная доляنصيب األسد  
   борьбаِنضال  
   произношениеُنْطق  ط/ن
 системаِنظام  очкиَنّظاَرة  
 чистыйَنظيف  схожийَنظير  
 благоденствие (благоденствия) (ِنَعم)ِنْعَمة  даَنعم  ع/ن

   душа, человекَنْفس  ف/ن
 деньгиُنقود  резчик по дереву/камнюَنّقاش  

   образецَنموَذج  م/ن
 деньَنهار  конецِنهاية  

   рекаَنْهر  
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 вид/видыأْنواع / نوع светنور  و/ن

   сонَنْوم  
   огромныйهائل  ا/ه
   посадкаُهبوط  
   цельَهَدف  
   это, эта هذ  –هذا  
   вопросительное словоَهْل  ل/ه
 тамُهناك  здесьُهنا  

   увлечение, хоббиِهواية  و/ه
 теَهُؤالء  организацияَهْيَئة  

 ясныйواِضح  широкийواِسع  ا/و

 отец/матьواِلدة /واِلد стоящийواِقف  

   лицоَوْجه  ج/و
   депозитَوديعة  
 весَوْزن  министерствоَوزاَرة  ز/و

   министрَوزير  
 

 средствоَوسيَمة  серединаَوَسط  

 прибытиеُوصول  описаниеوْصف  ص/و

   родинаَوَطن  
   вакантные должностиوظائف خاِلّية  
   обещание َوعد 
 соответственноِوْفَق  смертьَوفاة  ف/و

   времяَوْقت  
   мальчик / детиأْوالد / َوَلد  
   левыйَيسار  ا/ي
   правыйَيمين  
 дневнойَيْومّي  деньَيْوم  ي/و
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        Глаголы      األفعال                   
   показал ُيْبدي –أْبَدي ب /أ
 направилсяَيتَِّجُه – ِاتََّجَه  пришелيْ تي – آتَى  ت/أ

 боялсяَيتَّقي – ِاتََّقى  стал  яснымَيتَِّضُح – َاتََّضَح  

 влиялُيَؤثُِّر – أثََّر  возбудилُيثيُر -أثارَ  
 трудился усердноَيْجَتِهُد – ِاْجَتَهَد  ответилُيجيُب – َأجاَب  ج/أ

    осуществилُيْجري      – أْجرَى  
 уважалَيْحَتِرُم -ِاْحَتَرمَ  любил ُيِحبُّ –َأَحبَّ  

 занял  местоَيْحَتلُّ – ِاْحَتلَّ  праздновалَيْحَتِفُل   -اْحَتَفلَ  

   включил в себяيحتوي – اْحَتَوي  
 хорошо справилсяُيحِكُم – َأْحَكَم  

с делом   
    не согласился َيْخَتِمُف –اْخَتَمَف  выбрал َيْختارُ -ِاْختارَ  

رَ  взял يْ ُخُذ –َأَخَذ   ََ ُر - َأخَّ  отложилُيَؤخِّ
   постигُيْدِرُك - َأْدَرَك  د/أ

 оделَيْرَتدي -ارتدى хотел ٌيريُد –َأراَد  

   показалُيري -أرى 
 использовал ُيْسَتْخِدمُ -اْسَتْخَدمَ  заслужилَيْسَتِحقُّ -اْسَتَحقَّ  س/أ

 приготовился يْسَتِعدُّ -اْسَتَعدَّ  отдохнулَيْسَتريُح -اْسَتراحَ  
 продолжилَيْسَتِمرُّ -اْسَتَمرَّ  встретилَيْسَتْقِبُل -ِاْسَتْقَبلَ  

 поспешилُيْسِرُع -أْسرعَ  слушалَيْسَتِمُع -اْسَتَمعَ  

 участвовалَيْشَتِرُك -اْشَتَركَ  уподобилُيْشِبُه -َأْشَبهَ  

 руководилُيْشِرف – أْشَرَف  жаловалсяَيْشَتكي -اْشَتَكى 
 стал\становилсяُيْصِبُح   -َأْصَبحَ  попал в точкуُيصيُب -أصابَ  ص/أ

   взволновалсяَيْضَطِرُب -اضطربَ  
   повторилُيعيُد - أعاَد  ع/أ
   далُيْعطي -أْعَطى 
   принѐс пользу/обозначатьُيفيُد -أفادَ  ف/أ
   умножилُيْكِثُر    -َأْكَثرَ  ك/أ
 дал возможностьُيْكِسُب -َأْكَسبَ  

приобрести   
 дополнил/завершил ُيْكِملُ -أْكَملَ  поел يْ ُكلُ -أَكلَ  
   поступил َيْمَتِحُق    -ِاْلَتَحقَ  ل/أ
 отказалсяَيْمَتِنُع -اْمَتَنعَ  верилُيْؤِمُن -آَمنَ  

   приказалيْ ُمُر -َأَمرَ  
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 закончилсяَيْنَتهي -اْنَتَهى ждалَيْنَتِظُر -اْنَتَظرَ  ن/أ

ََ -اْنَحلَّ    ,развязалсяَيْنَحلُّ

распался   
   интересовалсяَيْهَتمُّ -اْهَتمَّ  
   внушилيوِهُم -أْوَهم و/أ

 

 продалيبيُع -باعَ  благословилُيباِرُك -باَركَ  ا/ب

    приложил (усилия)َيْبِذُل -َبَذلَ  
   отдалилсяَيْبعُد -بُعدَ  
   осталсяَيْبقى -َبِقيَ  ق/ب
   достигَيْبُمُ  -َبَم َ  
   построилَيْبني -َبَنى ن/ب
رَ  ا/ت ُر  -تَ خَّ  акклиматизировалсяَيَت ْقَمُم -َتَ ْقَممَ  опоздалيتَ خَّ

رَ  чередовалсяَيَتباِدُل -تباَدلَ   ُر -َتَبحَّ  углубилсяَيَتَبحَّ

رَ   ُر -َتَبخَّ  разъяснилсяَيَتَبْمَوُر -َتَبْمَورَ  испарилсяَيَتَبخَّ
   затверделَيَتَجمَُّد    -َتَجمَّدَ  اج/ت
لَ        перенѐс َيَتَحمَّلُ -َتَحمَّلَ   ُل -َتَحوَّ  превратилсяَيَتَحوَّ

لَ   ُل -َتَدخَّ    вмешалсяَيَتَدخَّ
   оставилَيْتُرُك -َتَركَ  ر/ت
   женился َيَتَزوَّجُ -َتَزوَّجَ  
   получил َيَتَسمَُّم  -َتَسمَّمَ  
بَ  сотрудничал َيَتعاَونُ -َتعاَونَ   بُ -َتَعجَّ  удивился َيَتَعجَّ

   учился َيَتَعمَّمُ -َتَعمَّمَ   

   отсутствовал َيَتَغيَّبُ -َتَغيَّبَ  
قَ  ف/ت قُ -َتَفرَّ لً -َتَفّضلَ  разделился َيَتَفرَّ  сделал одолжение َيَتَفضَّ

   развязался,распался َيَتَفكَّكُ -َتَفكَّكَ  

رَ   رُ -َتَكرَّ  говорил َيَتَكمَّمُ -َتَكمَّمَ  повторился َيَتَكرَّ

نَ   نُ -تَكوَّ      образовался َيَتَكوَّ
   принял َيَتناَولُ -َتناَولَ  ن/ت
   завершился َيِتمُّ – َتمَّ  
   расширил َيَتَوسَّعُ -َتَوسَّعَ  و/ت
   пришѐл َيجيُ -جاءَ  ا/ج
   притягивал َيْجِذبُ -َجَذبَ  
   бежал َيْجري-َجَرى ر/ج
   сделал َيْجَعلُ -َجَعلَ  
   сел َيْجِمُس – َجَمَس  ل/ج
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   собрал َيْجَمعُ -َجَمعَ  
   приготовил ُيَجهِّزُ -َجّهزَ  ه/ج
   пытался ُيحاِولُ -حاَولَ  ا/ح

 

   запер,закрыл َيْحِبُس -َحَبَس  
   случился َيْحُدثُ -َحَدثَ  د/ح
   привѐл в движение ُيَحرِّكُ -حرَّكّ  
   посчитал َيْحِسبُ - َحِسبَ  
   достиг َيْحُصلُ -َحُصلَ  ص/ح

   присутствовал َيْحُضرُ -َحَضرَ  
 рыл َيْحُفرُ -َحَفرَ  заучил наизусть َيْحَفظُ -َحَفظَ  ف/ح

   вынес приговор / правил َيْحُكمُ -َحَكمَ  
   хвалил َيْحِمدُ -َحَمدَ  م/ح
       нес َيحِملُ – َحَمَل    
لَ  و/ح ُل -َحوَّ      изменил/поправилُيَحوِّ

 предал    َيخوُن   -خان боялсяَيخاُف  – خاَف  

 служил َيْخِدُم –َخَدم  обманулَيْخدُع -َخَدعَ  

   вышелَيْخُرُج -َخَرجَ  
   защищалُيداِفُع -دافعَ  ا/د
   вошѐлَيْدُخُل -َدَخلَ  
 обучалُيَدرُِّس -َدرََّس  учил َيْدُرُس –َدَرَس  ر/د

   заплатилَيْدَفُع -َدَفعَ  
   постучалَيُدقُّ -َدقَّ  
   указал َيُدلُّ -َدلَّ  ل/د
       упомянул/ назвалَيْذُكُر -َذَكرَ  ك/ذ
   ушѐлَيْذَهُب – َذَهَب  
   виделَيرَى -َرأىَ  ا/ر
   воспиталُيَربِّي -َربَّى 
 возвратился َيْرِجعُ – َرَجَع  желалَيْرجو – َرجا  ج/ر

بَ   ُب -َرحَّ    приветствовалُيَرحِّ
   желалَيْرَغُب -َرَغبَ  
   отвергнулَيْرُفُض -َرَفَض  ف/ر
   сел (на что- либо) َيْرَكبُ -َرِكبَ  
 посетил َيزورُ -زارَ  увеличилсяَيزيُد – زاَد  ا/ز
 помогалُيساِعُد -ساَعدَ  шелَيسيُر    -سارَ  ا/س

ََ -َسَ ل ,отправился в путьُيساِفُر  -َساَفرَ    спросилَيْسَ ُل
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уехал 
   плавалَيْسَبُح -َسَبحَ  ب/س
لَ   ُل -َسجَّ    зарегистрировалُيَسجِّ

 

   был  счастливымَيْسعُد -َسِعد ع/س
       проживалَيْسُكُن -َسَكنَ  
 был целымَيْسمُم -َسِممَ  ل/س

невредимым  َُيَسمُِّم -َسمَّمпоздоровался 

 услышалَيْسَمُع     -َسِمعَ  позволилَيْسَمُح -َسَمحَ  م/س

   назвалُيَسمِّي -َسمَّى 
   хотелَيشاُء – شاَء  ا/ش
   смотрел ُيشاِهدُ -شاَهدَ  
   сравнилُيَشبُِّه -َشبَّهَ  ب/ش
 объяснилَيْشَرُح -َشَرحَ  пилَيْشَرُب -َشِربَ  
   почувствовалَيْشعُر -شُعرَ  ر/ش
   занял местоَيْشَغُل -َشَغل 
 сомневалсяَيُشكُّ -َشكَّ  благодарилَيْشُكُر    -َشَكرَ  ك/ش

   жаловалсяَيْشكي -َشَكى 
   формировалَيصوُغ -صاغَ  ا/ص
 терпелَيْصُبُر -َصَبرَ  лилَيُصّب   -َصبَّ  
   тратил / отвлекалَيْصِرُف  -َصَرفَ  ر/ص
   стал маленькимَيْصُغُر -َصُغرَ  
   сконструировалُيَصمِّم -َصّممَ  م/ص
   потерялсяَيضيُع -ضاعَ  ا/ض
   смеялсяَيْضَحُك -َضحكَ  
   бил يْضِربُ – َضَرَب  
ََ -َضلّ      заблудилсяَيِضلُّ
    варилَيْطُبُخ  -َطَبخَ  
   изгналَيْطُرُد   -َطَردَ  
   продолжалсяَيَظلُّ -َظلَّ  
   предполагалَيُظنُّ -َظنَّ  
 лечилُيعاِلُج    -عاَلجَ  вернулсяَيعوُد -عادَ  ا/ع

 страдалُيعاِني – عاَنى  купалсяَيعوُم – عاَم  
   выразилُيَعبُِّر    -َعّبرَ  ب/ع
   считалَيُعدُّ   -َعدَّ  
   зналَيعِرُف - َعَرف ر/ع
 играл (на музыкальномَيْعِزُف -َعَزفَ  

инструменте)   
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   завязалَيْعِقُد – َعقدَ  
 учил ُيَعمِّمُ -َعمَّمَ  зналَيْعَمُم -َعِممَ  ل/ع

 

   работалَيْعَمُل – َعِمَل  
   определилُيَعيُِّن -َعيَّنَ  
   открылَيْفَتُح – َفَتَح  ت/ف
   осмотрелَيْفَحُص -َفَحَص  
 утратилُيَفرُِّط -َفرَّطَ  радовалсяَيْفَرُح -فِرحَ  ر/ف

ُل -َفّضلَ      предпочелُيَفضِّ
   делалَيفَعُل – َفَعَل  ع/ف
   подумалُيَفكُِّر -َفكَّرَ  
ِهمَ      понял َيْفَهمُ -َفََ
 мерилَيقيُس – قاَس  сравнилُيقاِرُن -قاَرنَ  ا/ق

 всталَيقوُم – قاَم  сказалَيقوُل – قاَل  
   целовалُيَقبُِّل – َقبََّل  ب/ق
   убилَيْقُتُل -َقَتلَ  
 выдвинулُيَقدُِّم -قدَّمَ  

вперед/предоставил   
َرأَ  ر/ق ََ  приблизилсяَيْقرُب -َقُربَ  читалَيْقَرُأ -َق

   резалَيقَطُع – َقَطَع  
   стал меньшеَيِقلُّ – قلَّ  
   былَيكوُن – كاَن  ا/ك
   выросَيْكبُر -كُبرَ  
 скрылَيْكتُم -َكَتمَ  писалَيْكُتُب -َكَتبَ  ت/ك

   был многочисленнымَيْكثُر -كُثرَ  
   поломалَيْكسُر     -َكَسرَ  س/ك

 

 открылَيْكِشُف -َكَشفَ      обнажил (клыки)ُيَكشُِّر -َكشَّرَ  

نَ   ُن -كوَّ    создалُيَكوِّ
 упрекалَيموُم – الَم  заметилُيالِحُظ -الَحظَ  

َس      оделсяَيْمِبُس     -َلَبَِ
   игралَيْمَعُب -َلِعبَ  
 отрицательныйَلْيَس  

глагол   
     осталсяما زال  продолжилсяما داَم  ا/م

 занималсяُيماِرُس – ماَرَس  умерَيموُت – ماَت  

   склонялсяَيميُل – ماَل  
ثََّل   ََ представил,демонстُيَمثُِّل – َم

рировал   
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َد  ج/م ُد – َمجَّ    увековечилُيَمجِّ
   уничтожил, устранилَيْمحو - َمحا  
   прошѐлَيُمرُّ       - َمرَّ   ر/م
َق   ُق – َمزَّ    порвал на кускиُيَمزِّ

  шел пешкомَيْمشي – َمَشى  
   

 испытывал скуку َيِملُّ -َملَّ  заполнилَيْمُ  -َم َ  ل/م

   дал, наградилَيْمَنُح  – َمَنحَ  

 приобрел\получил َينالُ – ناَل  обсудил ُيناِقُش -ناَقَش  
   спал َينامُ – ناَم  

 

   спустилсяَيْنِزل – َنَزَل  ز/ن
   произнес словаَيْنِطُق -َنَطقَ  
   посмотрел َيْنُظُر –َنظَر  
   выполнилُيَنفُِّذ – َنفََّذ  ف/ن
   был недостаточнымَيْنُقُص – َنقَص  
   бушевалَيهيُج – هاَج  

   поздравилُيَهنُِّئ – َهّنَ   
 / согласилсяُيواِفُق – وافق  ا/و

согласовал   
   нашѐл َيِجُد –َوَجَد  
   распределилُيَوزُِّع -َوزَّعَ  

 соединил/прибыл َيِصلُ -وَصلَ  описал َيِصفُ – َوَصَف  ص/و
   поставил َيَضعُ – َوَضَع  
 встал َيِقفُ – َوَقَف  упалَيَقُع - َوَقَع   

 
 
 
 
 
 
 
 

 


