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Curriculum 
  الثانوية العامة المقرر الدراسي للغة العربية لمرحلة 

  التمهيد: 
م بكل جناح، لقد تزايد عدد دارسي 2007يدرِّس "املعهد القومي للتعليم املدرسي املفتوح" اللغة العربية منذ 

إىل إدماج اللغة العربية  بادر املعهد نفسه اللغة العربية تزايدا مفرطا خالل السنوات األخرية، نتيجة عن ذلك، 
كمادة مستقلة اختيارية وأصيلة يف مرحلة الثانوية العامة النفتاح آفاق وظيفة دارسي الغة العربية يف اهلند 
وخارجها. لقد أصبح العامل كله اليوم قرية صغرية، وحتتل اللغة العربية يف مثل هذه البيئة أكثر أمهية من أجل 

اليت توفر وظائف موقرة، وتسهيالت الئقة للمتعلمني اهلنود، وعالوة على ذلك،  تطلعاتنا إىل البلدان العربية
توفر اللغة العربية تسهيالت وافرة للحصول على الوظائف يف املؤسسات واملنظمات الولية لكوهنا إحدى 

ملواد من العلوم، اللغات الرمسية لألمم املتحدة، ورغم أن العربية لغة قدمية ينطقها ماليني الناس الذين يدرسون ا
واهلندسة، والتكنولوجيا، والطب بالعربية مباشرة، ويف ضوء تقرير: العربية من أوسع الغات املستخدمة يف 

 احلاسوب والشبكة اإللكرتونية )الكومبيوتر واإلنرتنت(.
ة، والديانة، العربية يف جماالت: الثقافة والتجار -وتؤدي اللغة العربية دورا هاما يف تعزيز العالقات اهلندية

، واألدب، ويشتغل اليوم ماليني اهلنود يف دول اخلليج العريب أساتذًة، وأطباء، ومهندسني، ومدراء، وإداريني
وعماال وموظفني يف املنازل واملكاتب، وهم الذين يزودون البالد بكمية هائلة من العمالت األجنبية، ولذن، 

 ية من أهم متطلبات العصر، ألهنا من أرقى اللغات احلية اآلن.تدريس اللغة العربية يف مراحل الدراسات العال
  الكفاءات المطلوبة: 

وباألغلب، طالب الدراسات اإلسالمية هم الذين يدرسون اللغة العربية يف املراكز التعليمية اإلسالمية باهلند، 
ت العصر، وقد روعي ولكن عددا كبريا من طالب الدراسات العصرية يرغب يف تلقي العربية نظرا ملتقضيا

مستوى أمثال هؤالء الطالب يف إعداد دروس هذا الكتاب، إضافة إىل رعاية الطالب الذين جنحوا يف 
 امتحانات املعهد سابقا.
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  األهداف: 
 أهداف هذه الدورة كمايلي:

 توليد مواهب أساسية للقواعد والتصريف. -
 النهوض بالالطالب مع وسائل التعليم احلديثة. -
 متكني الطالب من إثراء املفردات العربية املتعلقة مبختلف الفروع وجماالت احلياة. -
 تدريبهم على تكوين مجل بسيطة وغري معقدة. -
 مساعدهتم يف احلوار بلغة عربية بسيطة. -
 تدريبهم على كتابة الرسائل واملقاالت الصغرية. -

 املعهد القومي للتعليم املدرسي املفتوح:
 ر الدراسي للغة العربية لمرحلة الثانوية العامة:تعريف موجز بالمقر 

 الكتاب: جزء واحد مع التدريبات. -1
( من جمموع الدروس 25(، مخسة وعشرون درسا )35يتضمن الكتاب مخسة وثالثني درسا ) -2

 األصيلة، ومخسة مع مخسة دروس من جمموع الدروس االختيارية.
سا من قسم النثر، ودرسني من قسم ويشتمل جمموع الدروس األصيلة على ثالثة وعشرين در  -3

أربعة دروس من قسم النثر، ودرس من قسم النظم، ويشتمل جمموع الدروس االختيارية على 
 النظم مع مخسة دوس أخرى على هذا النمط.

 وأما حقول الدروس فهي كمايلي:
  االجتماع  -
 السياسة -
 التاريخ والثقافة -
 العلوم والتكنولوجيا -
 لوماتالرياضة وتكنولوجيا املع -
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وتتكون أمناط الدروس من احلوار، والقصة، واملعلومات العامة مع تناول اجلانب األخالقي  -4
 والقيمي أيضا.

 تعاجل الدروس من القواعد العربية املواضيع التالية: -5
)ألف( التصرف: التام والناقص، األمر والنهي، املعروف واجملهول، وأدوات الشرط، وأوزان الثالثي املزيد 

 عال، تفعيل، مفاعلة، واستفعال.فيه: إف
)ب( النحو: االستثناء، الفعل املعروف والفعل اجملهول، اسم التفضيل، اسم الظرف املكاين والزماين، 
اسم اآللة، واألعداد والتمييز، املصروف وغري املصروف، اجلمع املكسر، اجلمع املذكر السامل واجلمع 

 نفصل. املؤنث السامل، الضمري املتصل، والضمري امل

 محتويات الدورة العربية

 اإلنكليزية/األردية وبالعكس.-العربيةتدريب على الرتمجة مجل عربية وإنكليزية للويف هناية كل درس 

 الوحدة االختيارية

 مخسة دروس عن الصحافة ووسائل اإلعالم )ألف(
 وبالعكس(    إنكليزية/أردية -مخسة دروس تعتمد على الرتمجة )عربية  )ب(
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 !علم طالب عزيز

 ممالک عرب  21 جو ۔ےہ مسلّم اہمیت و عظمت دنیاوی دیین یک زابن عریب 
 رساکری اہم ایک یک متحدہ اقوام ساتھ ےک ہوےن زابن مادری اور رساکری قومی یک

 ےس معدنیات اور گیس پرٹول، اور ےہ حمبوب و مقبول مںی بھر دنیا اور ےہ زابن
 اک اس تحاکم معایش ےک طلبہ ےک زابن اس عثاب ےک ہوےن زابن یک خطے مال ماال

  ۔ےہ بھیی ذریعہ
 جہاں ،ےہ قدمی بہت شغف والہانہ ےس ادب و زابن عریب مںی ہندوس تان 

 یک زابن عریب ذریعہ ےک مدارس اسالمی رساکری غری مںی گوےش گوےش ےک ملک
 مدارس تر زایدہ لیکن ۔ےہ ساری و جاری ےس صدیوں سلسلہ اک تدریس و تعلمی

 تعلمی اسکویل آ زاد برائے ادارہ قومی ، نہںی مسل و معرتف پر طور رساکری اس ناد یک
 (NIOS) الےن پر راہ شاہ یک وتریق تعلمی کو طبقے حمروم ےس تعلمی ابقاعدہ مقصد اک 

 بھیی جوڑان ےس دھارے بنیادی ےک تعلمی قومی کو فارغنی ےک مدارس ساتھ ساتھ ےک
  ۔ ےہ

 کراای تیار کورس اک زابن عریب پر سطح کنڈرییمس م پےلہ ےن ایس او آ یئ این 
 کنڈرییمس ممرئس ینـ اب ےہ۔ مضمون ایک اک امتحان ہامرے ےس برس 9 گذش تہ جو

 پےلہ بھر سال لئے ےک تیاری یک جس ےہ مںی ہاتھوں ےک آ پ کورس عریب اک سطح

 مںی نوئیڈا دفرت صدر ےک (ایس او آ یئ این) اسکولنگ اوپن آ ف ٹیوٹ انس یٹ نیش نل
 مکییٹ مشاوریت نصایب مش متل پر اساتذہ ےک مدارس اور یونیورس یٹیوں اہم یک ملک

 نیئ اسالمیہ، ملیہ جامعہ عریب شعبۂ صدر سابق ندوی خاں امحد شفیق پروفیرس ےن
 ممالک عرب سال آ ٹھ صاحب شفیق کیا۔ تیار خاکہ اک کورس مںی صدارت یک دہیل

 آ رگنائزیشن ینٹیفکسائم اینڈ لکچرل اجیوکیش نل لیگ عرب ہںی۔ رےہ مںی

(ALECSO)(عرب غری برائے عریب تدریس) ایڈ امی کورس سالہ دو ےک( سودان)مخرطوم 
 ےک ایڈ یب ےک تدریس عریب ےک اجیوکیش نل فیلکیٹ یک جامعہ اور ہںی ایفتہ س ند ےک

 انس یٹ ٹریننگ پولیس اور (عرب سعودی) رایض یونیورس یٹ سعود کنگ ہںی۔ ابین
 اخالیق یک عل طالب مقصد خصویص اک کورس ہںی۔ چکے پڑھا مںی قطر دوحہ ٹیوٹ

 جدید مس تعمل مںی زندگی ساتھ ساتھ ےک تربیت مثبت یک نظر و فکر اور تہذیب
 مطابق ےک تدریس طریقہ ےک زابن ملکی غری اور تعلمی یک تراکیب و الفاظ عریب
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 و نطق حّصت م) مہارتوں چاروں یک زابن خبود خود عل طالب اتکہ ،ےہ ممارست و مشق

  ۔کرسکے حاصل قدرت یک( ےلکھن اور ڑےنھپ ،بولنے ،مسھجنے ساتھ ےک خمارج

  :ہںی ذیل حسب ااکئیاں پاچن مںی کورس اس مش متل پر اس باق  25 

    ش ناسایئ ےس عامہ معلومات (1)

  عاکیس دلکش یک اقدار انساین و اخالیق (2)

  گاہیمآ م ےس اجنام ےک مظاہر و رحجاانت منفی (3)

  پاسداری یک رضورایت معارشیت (4)

 واقفیت ےس حقائق بنیادی متعلق ےس وطن مادر (5)
 سریت اور آ موزش کہ ےہ گیئ یک طرح اس کچھ کش پیش یک اس باق 

 واحض غایت و غرض یک اس مںی تیاری یک درس پر بنیاد جہیت ہمہ یک سازی
 کئے سوالات مشقی پر اس پھر ےہ، گیا دای منت ایک پےلہ ےس سب ئےمہو کرےت

 پرائیویٹ کہ ات ہںی گئے دئے کر فراہم مںی عریب بھیی جواابت ےک ان اور ہںی، گئے
 خالصۂ بعد ےک اس سکے۔ ہو فراہم آ ساین کو طلبہ مںی تیاری یک امتحان پر طور

 بھرےن، ےک جگہوں خایل ازاں بعد ےہ۔ گیا کیا مطالبہ اک لکھنے اور کرےن بیان درس
 پر طرز ےک مجلوں گئے ےدئ ےک منوےن ،کرےن اس تعامل مںی مجلوں کو الفاظ منتخب

 مشق مبین پر ترےمج انگریزی عریب اور دینے ورک ہوم سکھاےن، گرامر بناےن، مجلے
 یک الفاظ مشلک ےک س بق ہر مںی آ خر اور ےہ۔ گیا کیا الزتام اک ممارست و

  ےہ۔ گیئ کردی ملحق ترمجہ انگریزی مع فرہنگ

 ہند نونہاالن م اور ہوگا اثبت مفید هللا شاء ان کورس یہ کہ ےہ جایت یک امید 

        گا۔ بنے ابعث اک تریق لساین یک ان اور فکری ساتھ ساتھ ےک سازی کردار یک

 (خان رضا شعیب ڈاکرٹ)        

 کورزس فاریس اورمعریب ،اردو قمنسّم     

  (NIOS) اسکولنگ اوپن آ ف ٹیوٹ انس یٹ نیش نل   
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 محتوياتفهرس ال
▄ Curriculum ▄ 

 : Unit-i) (General Awarenessوعية عامة )الوحدة األولى: ت

 1 )فعل التعجب( !ما أجمل الضياء 1

 2 المدرسة )المركب اإلضافي( 6

 3 مجهول(المعروف و البالدي ) 12

 4 حقوق االنسان )المبتدأ والخبر( 19

 5 السالم العالمي )نواصب الفعل المضارع( 25

نسانية )  (Unit-ii :Moral & Human Valuesالوحدة الثانية: قيم خلقية وا 

 6 الذكاء )حروف النداء( 32

 7 العدل والقضاء )األمر والنهي( 38

 8 هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان )حروف الجر( 46

 9 التعاون أساس النجاح )الضمائر( 51

 10 المعّلم )أسماء اإلشارة( 58

 (Unit-iii :Negative Phenomenaالوحدة الثالثة : ظواهر سلبية )

 11 عاقبة إهمال النظافة وطاعة األم )المركب التوصيفي( 64

 12 في العجلة ندامة )المثنى( 69

 13 الصدق ينجي والكذب يهلك )الفعل الماضي( 74

 14 مسكرات ومخدرات )أدوات الشرط( 80

 15 تطّرف )األسماء الموصولة( 87
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 (Unit-iv :Necessities Of Lifeشية )يلوازم معالوحدة الرابعة:

 16 المضارع( جوازماإلحسان إلى الجيران) 92

 17 األلعاب الرياضية )اسم التفضيل( 99

 18 رسائل وطلبات )األفعال: ماضي ومضارع ومزيد فيه( 105

 19 فكاهة )الحروف المشبهة بالفعل( 112

 20 جحا والحمار الناقص )العدد والمعدود( 118

 Unit-v :Facts about Motherland)) طنالوحدة الخامسة: حقائق عن الو 

 21 )الحال(االحتالل البريطاني  125

 22 االستقالل الهندي )ظرف الزمان والمكان( 132

 23 )الجمع السالم والمكسر(المهاتما غاندي  140

 24 ناقصة(الفعال األالعلمانية في الهند ) 147

 25 خمسة(المفاعيل الالدستور الهندي ) 152

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1العربیۃ للمرحلۃ الثانویۃ العامۃ

 ونسٹ

 امڈویل-

الدرس األول

!الضياء   ما أجمل  
:)قبس اك اعترف(تعريف بالدرس : 1.1

 قصيدة أسلوب التعجب في اللغة العربية عن طريقهذا الدرس إلى تعليم هدف ي
.عنوانها ما أجمل الضياء

؟ےگ( ںیھکیسآپ ایک )اس قبس ےس هذا الدرسمن ماذا تتعلم :1.2
 واستخدا طريقة التعبير عن التعجب في اللغة العربيةسوف تتعلم من هذا الدرس  

. قصيدة في حمد اهلل رب العالمينعن طريق ، اتدرب عليهالو   امه
:)الص نتم(: النص 1.3

بالنور     فرحانة    ق  الطيورشقش  ت  
 الضياء ! ! ماأجمل   :تقول في سرور
والجدول الصغير و الحقل والزهور

تقول في سرور:ماأجمل الضياء ! !
و الرجل الكبير  والولد   الصغير

1

!الضياء   ما أجمل  
توعية عامة
1 
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ماأجمل الضياء ! !:يقول في  سرور
يشرق     بالبهاء ما  أجمل  الضياء

ماأجمل الضياء! !:األرض والسماءفي 
      •

 كل صبح ومساء يصل  لك يارب ن  
ضوأبدعت السماء أنت سويت لنا األر

يتهادى في الفضاء وجعلت الشمس قرصا
 نا بألطاف الضياء يرسل الدفء ويحبو
ت ،وفاضت بالنماء وأمرت األرض فاهتز
 كساءوشرابا   و     ووهبت الناس رزقا

 و   موفور   الثناء فلك التمجيد يارب
، 7، ط.،عارف، المملكة العربية السعوديةبع االبتدائي، وزارة الما)القراءة العربية للصف الر 

، مع جزيل الشكر(120-87،ص.1985

:)قشم زابن(: تدريبات لغوية  1.4

أجب عما يأتي: (أ)
 ؟ماذا تقول الطيور في سرور -1
 تشقشق الطيور؟  لماذا -2
كم عددالصلوات المفروضة في اليوم؟  -3
 من سّوى األرض ؟ -4
 من وهب الناس رزقا ؟ -5

!الضياء   ما أجمل  

!الضياء   ما أجمل  

توعية عامة
1 
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من له التمجيد وموفور الثناء ؟ ولماذا ؟ -6

أجوبة:
 تقول الطيور في سرور ما أجمل الضياء ! -1
 تشقشق الطيور فرحانة بالنور. -2
عدد الصلوات المفروضة في اليوم خمسة، الفجر، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء.  -3
 اهلل سبحانه وتعالى سّوى األرض. -4
 وهب اهلل تعالى للناس رزقا. -5
التمجيد وموفور الثناء هلل تعالى. -6

.(ےیجیك قبس اكالخہص ایبنرپ اس وطر  زابین)لخص الدرس شفهيا  ( ب)

:(ےی رھبہگج اخیل)امأل الفراغ فيمايلي بكلمات من الدرس (ج)
.ما.........الضياء  -1 
الطيور ...........بالنور -2 
نصلي........... -3 

الرجل الكبير يقول في سرور ................ -4
أنت............لنا .............-5

 اافلظ وك استخدم الكلمات التالية في جملك(د)
ل
:اامعتسل ےیجیك(ںیم ولمجں اےنپ)درج ذي

..........................................................ضياء -1
............................................................اهتز -2
..........................................................أبدع -3
...........................................................جدول -4
......................................................... جميل -5

!الضياء   ما أجمل  

توعية عامة
ما أجمل   الضياء   1
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، ثم اكتب ثالث جمل من عندك بصيغ التعجبتدبّر الجملة النموذجية الخاصة  ( ه)

 ےلمج  ےک )لعف بجعت رپ ینبم ومنہن نمطها على
ل
ن رپ ایس رطز ، رھپوغر ےیجیكرپ درج ذي

ي

ل

 

ر ف ےس ا ےلمج ت
لط ي

ي

پ ن
: (ےیھکل

!أجمل بالضياء !أجمل الضياء ما -
1.............................................
2............................................
3............................................

؟(كلا اھکیس ےنپ آ اس قبس ےس)ماذا تعلمت من الدرس: 1.5
واستخدامه كاآلتي: فعل التعجبتعلمنا من هذا الدرس 

!ما أجمل الضياء -1
 !أجمل بالضياء -2
 !ما أكرم الرجل -3
 !أكرم بالرجل -4

قاعدة:
استعجابه في أمر مثال: رأيت ضوءالصباح صيغة التعجب أسلوب يعبر به اإلنسان عن 

والطير تتغرد فأعجبني المشهد وقلت: "ما أجمل الضياء".  و للتعبير عن التعجبطريقتان 
: األول على وزن: "ما أفعَل"، والثاني على وزن: أفِعل ِبه . في الطريقة األولى نجعل 

على المفعول به لفعل  المتعجب مفعوال به للفعل و في الطريقة الثانية ندخل باء الجر
األمر مثال: "ما أجمَل السماء" و "َأجِمل بالسماء".

:) رھگ اك اكم / وہم ورک(:  واجب منزلي 1.6
ن)فعل التعجبجمل من تلقاء نفسك مستخدما  5اكتب  ج ب 

ليع

رپ ینبم اپچن ےلمج اینپ رطف  لعف ا

.ےس ملق دنب ےیجیك(

!الضياء   ما أجمل  
توعية عامة
1 
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 اك رتہمج)ترجم ما يلي  .71
ل
:(ےیجیك درج ذي

نمن العربية إلى اإلنكليزية أو األردية(أ) ل ا اردو(ارگن)رعب   ي يل

ي

:يل
!ما أجمل هذه المدينة -1
 !ما أحسن هذا الرجل -2
 !صعب السؤالما أ -3
 بالقطار! َأْسِرعْ  -4
 !َأْنِفْع بالدواء -5

 ن)ارگنمن اإلنكليزية إلى العربية  )ب(

ي

:(رعیب ےس یيل
1- How fast the trainis?
2- What a beautiful garden? 
3- What a beautiful spring? 
4- How easy the paper is? 
5- How perfect the man is?

توعية عامة
!الضياء   ما أجمل   1
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 ثانيالدرس ال

 درسةالم
 :)قبس اك اعترف(تعريف بالدرس :  2. 1

ب ف هذا الدرس بأهمية المدرسة و وظائفها في المجتمع؛ مع تعليم المركّ يعرّ 
 اإلضافي واستعماالت المضاف و المضاف إليه  في اللغة العربية .

ن)اس قبس ےس ماذا تتعلم من هذا الدرس:  2. 2

لک ی
س

نآپ ایک 

ه

ں ےگ(؟
ل
 ن

سوف تتعلم من هذا الدرس استخدامات المضاف و المضاف إليه  في اللغة 
 العربية باإلضافة إلىمكانة المدرسة ودورها في بناء المجتمع البشري الصالح . 

 :)الص نتم(النص:   2. 3
، إنها كبيرة وواسعة ونظيفة، فيها فصول للتدريس، ومكتبة مدرستيهذه      

واإلدارة، وملعب للرياضة البدنية في الهواء الطلق؛ للمطالعة،ومكتبان للمدير 
 نلعب فيه مرتاحين؛ وهلل الحمد .

2 

درسةالم  

درسةالم  
 توعية عامة
1 
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النافعة التي تساعدنا في  تعليم الموادلمانية، تهدف إلى حكومية وع   مدرستنا
 .غير الحكوميةالحصول على الوظائف الحكومية و 

وعندنا نوع آخر من المدارس، وهي المدارس األهلية اإلسالمية التي  ،هذا
 م اللغةيتعلتستهدف تربية روحية، تؤدي إلى النجاح في اآلخرة؛ وترّكز على 

 ممارسة الدينعلى  جانب تعويد الدارسينمن العلوم النافعة، إلى  ءالعربية وشي
 وحدة اهللفة واإليمان بوالشريعة، واالستمداد بالقلم، والتحلي بالعلم والمعر 

، والتعامل وحدة بني آدم وتكريمهموب
معهم بالصدق والعدل واألخالق 
الحسنة وما فيها من قيم إنسانية 

سبيل حميدة معروفة، والدعوة إلى 
بالحكمة والموعظة الحسنة،  الرب

؛ بناء على اآلية القرآنية قدر المستطاعواألمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
األكرم  ربكالذي خلق،خلق اإلنسان من علق، اقرأ و  سم ربكاقرأ با"األولى: 

 الخ". بني آدممنا الذي عّلم بالقلم"، وبالتالي اآلية األخرى: "ولقد كرّ 
فة، أوال بأول بمكة المشرّ  وارالكعبةبج مدرسة داراألرقمولذلك، تأسست 

المقدسة على صاحبها  جنب الروضةالصفة  مدرسة أصحابالمكرمة، ثم 
الصالة والسالم، في الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة، حيث انبثق النور، 

أيدي وطلع الفجرالجديد، وانقشع الظالم عندما انتشرت المدارس على 
 . مغاربهاو  مشارق األرضفي  المسلمين

دموا إلى ولم يكتف المسلمون بهذا القدر، فتق ،ثم توسعت التربية اإلسالمية    
النافعة لإلنسان، وفتحوا أبوابا  مجال العلومفي  قصب السبقاألمام ونالوا 

درسةالم
توعية عامة
1 
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ر واإلبداعات العلمية والطبية في العالم من أمثال الخوارزمي، يللتفكير والتبص
 والرازي، وابن سينا، والزهراوي، وابن زهر، وابن رشد، واإلدريسي، والمسعودي،

 .وابن النفيس وابن خلدون ونحوهم،والبيروني

:)قشم زابن(تدريبات لغوية24.

( أجب عما يأتي:أ)
 كيف مدرستك ؟  -1
 ما هي وظيفة المدرسة الحكومية ؟ -2
 كم نوعا من المدارس ؟  -3
ما هي األوصاف التي ينبغي االتصاف بها لطالب المدرسة اإلسالمية ؟ -4
 ماهي أول آية قرآنية ؟ -5
 ماذاتعرف عن داراألرقم ؟ -6
 من خلق اإلنسان ؟ -7
 أين كانت مدرسة أصحاب الصفة ؟ -8
 ؟ ماهو الهدف األساسي للمدارس اإلسالمية -9

 أجوبة: 

مدرستي كبيرة وواسعة ونظيفة. -1

وظيفة المدرسة الحكومية تعليم المواد النافعة التي تساعد في الحصول على  -2
الحكومية.الوظائف الحكومية وغير 

للمدارس نوعان : المدرسة الحكومية والمدرسة األهلية اإلسالمية.  -3
األوصاف التي ينبغي االتصاف بها لطالب المدرسة اإلسالمية هي :  -4

االستمداد بالقلم، والتحلي بالعلم والمعرفة واإليمان بوحدة اهلل وبوحدة بني آدم وتكريمهم، 
الحسنة وما فيها من قيم إنسانية حميدة معروفة.والتعامل معهم بالصدق والعدل واألخالق 

درسةالم
توعية عامة
1 
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 أول آية قرآنية اقرأ باسم ربك الذي خلق. -5
 تأسست مدرسة دار األرقم بمكة المكرمة، وهي أول مدرسة أهلية إسالمية. -6
 خلق اهلل اإلنسان. -7
 كانت مدرسة أصحاب الصفة في الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة.  -8
الهدف األساسي للمدارس اإلسالمية : تربية روحية، وتعليم اللغة العربية وشيئ  -9

 من العلوم النافعة، إلى جانب تعويد الدارسين على ممارسة الدين والشريعة.

لنلخص الدرس شفهيا  (ب)

ي

 .(ےیجیك ایبن قبس اكالخہصرپ اس وطر  )زابن
 :(ےی رھب)اخلل ہگجامأل الفراغ فيمايلي بكلمات متوافرة في الدرس(ج)
 هذه مدرستي .......................... ونظيفة . -1
 مدرستنا .................. تهدف ................. النافعة. -2
 اآلخرة.المدارس ....................................... إلى النجاح في  -3
 ................... الذي خلق . -4
 اقرأ وربك ......................... -5

 اافلظ وك )استخدم الكلمات التالية في جملك ( د)
ل
ںیم ولمجں اےنپدرج ذي

 :(اامعتسل ےیجیك
 .......................................................عرفةم -1
 .......................................................صنعة -2
 ........................................................انبثق -3
 ................................................قصب السبق -4
 ........................................................علم -5
 ........................................................جوار -6
 ........................................................فجر -7

درسةالم  
 توعية عامة
1 
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، مث اكتبثالث مجل من  املركب اإلضايفبتدبّر اجلملة النموذجية اخلاصة)ه(
 ےلمج  ےک رپ ینبم ومنہن املركب اإلضايفعندك على منطها )

ل
 رپ ایس رطز ، رھپوغر ےیجیكرپ درج ذي

ن

 

پ

ن

ي

لن ن

ن
مل
 

ج

 : (ےیھکلرطف ےس  ینپاے 
  .كتاب التلميذ في الحقيبة 

1-  ........................... 
2- ............................ 
3- ............................ 

هاا( ےنپ آ اس قبس ےس)الدرسهذا ماذا تعلمت من :  2. 5 

لک ی
س

ا    ؟كل

تعلمنا من هذا الدرس المركب اإلضافي وهو يتكون من المضاف والمضاف إليه. 
يكون فالمضاف اسم يضاف إلى اسم ما بعده ، واليدخل على المضاف "أل" وال "تنوين". 
بسبب المضاف مضموما أو يعمل فيه عامل ما قبله ، ويكون المضاف إليه مجرورا حتما 

مثال : كتاُب حامٍد، سبيُل الرِب . فكتاب مضموم ، وحامد مجرور. وكذلك   اإلضافة
سبيُل مضموم ، والرِب مجرور . وهكذا يكون االسم مضافا إلى الضمائر فيكون االسم 
في حالة الرفع أو فيما يعمل عامل ما قبله ، ويكون الضمير في حالة الكسر حتما، 

 الضمائر يكون كالتالي:  وتركيب المضاف والمضاف إليه مع
 تكلم الجمع : كتابنا ـمـر الـيـمـض  م الواحد : كتابي    ـكلـمتـر الـميـض

 ضمير المخاطب الواحد المؤنث: كتابِك   ضمير المخاطب الواحد المذكر: كتابَك         
 ضمير المخاطب الجمع المذكر : كتابكم        ير المخاطب المثنى : كتابكما    ـمـض

 واحد المذكر: كتابهـب الـضمير الغائ ضمير المخاطب الجمع المؤنث : كتابكّن      
 غائب المثنى : كتابهما                                          ـر الـيـمـض  ابهاـتـضميرالغائب الواحد المؤنث: ك

 كتابهنضمير الغائب الجمع المؤنث :   هم   ـلجمع المذكر : كتابضمير الغائب ا

درسةالم  

 توعية عامة
درسةالم 1  
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 :)رھگ اك اكم/وہم ورک(واجب منزلي : 6.2 
رپ ینبم دس المركب اإلضافي)المركب اإلضافيجمل من عندك مستخدما  10اكتب 

 .ےلمج اینپ رطف ےس ملق دنب ےیجیك(

 اك رتہمجييلترجم ما :7.2 
ل
  :( ےیجیك)درج ذي

 ارگن ےس )رعیبألارديۃمن العربيۃ إلى إلانكليزيۃ أو  ( أ)

ي

ا اردو( یيل  :يل

 مدرستي كبيرة و واسعة .  -1
 قريتنا جميلة وسكانها صالحون .   -2
 مدينة دلهي هي عاصمة الهند. -3
 أصدقاؤك مخلصون ، وعاداتهم طيبة. -4
 كما فرحون منكما.تأنتما مجتهدان في الدراسة وأساتذ -5
 : (رعیب ےس زیی)ارگنمن إلانكليزية إلى العربية  )ب(

1- Hamid and Suhail are very punctual of their class. 
2- Usually the parents don’t take care of their children as they should. 

   3- His work is excellent and admirable.  
4- Your house is beautiful and splendid.  
5-Shahid’s father is very polite. 

 

 

 

 

 

 توعية عامة
1 

 بالدي

درسةالم  

 بالدي
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الدرس الثالث

بالدي
:)قبس اك اعترف(تعريف بالدرس : 3.1

والتدريب على  الفعل المعروف والفعل المجهولهذا الدرس إلى تعليم هدف ي
 .بالدياستخدامهما بواسطة درس حول 

ےگ(؟ آپ ایک ںیھکیساس قبس ےس )هذا الدرسمن :ماذا تتعلم 3.2

واستخدامهما،  الفعل المعروف، والفعل المجهولسوف تتعلم من هذا الدرس  
. بالدك الهندمعمعرفتكب

3

بالدي
توعية عامة
1 
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 :)الص نتم(: النص 3.3
 ۔مترامية األطراف ۃهي بالد کبير ۔جمهورية الهندالرسمي هو اسمها بالدي 

 حيث من دولة أكبر  سابع وهي سياآ تقع الهند جغرافيا فی جنوب
الجغرافية و ثاني أكبر دولة من  المساحة 

حيث عدد السكان، تحيطها الصين و نيبال 
باکستان کما  بهافی غر تقع فی الشمال و 

تحيطها بنغالديش و بورما في شرقها. أما في 
الجنوب فيقع بحر العرب و المحيط الهندي 

الهند من تلك البلدان التي  ۔النکاو سري
تشتهر بحضارتها القديمة و ثقافتها العريقة ودياناتها المتنوعة و فلسفاتها 

إنها كانت مهدا لحضارة وادي السند والعديد من اإلمبراطوريات  ۔المتعددة
الكبيرة. وع رفت بحضارتها في وادي السند في بعض األ حيان، وبـحضارة هارابا 

التي تقع اآلن في  هذه الحضارة اسمها من اسم مدينة هاراباذت خأيضا. وأ
الطويل. كما بقيت  تاريخها كانت الهند معروفة بثرواتها لفترة كبيرة من  ۔باكستان

 لفترة من الزمن أكبر مركز تجاري في آسيا كلها.
مستودعات  فيهات أجاء إليها التّجار من الخليج العربي وأوروبا فأ نش  

الهند في الزمن القديم لمراكزها تجارية على شواطئ ماالبار. وذاع صيت 
ليها الطالب واألساتذة إالتعليمية في نالندا و تاكشيال و بوسباغيري أيضا. جاء 

من مختلف أنحاء العالم. و في العصر الحاضر ت عرف الهند لكونها من الدول 
الفنون واالقتصاد و التجارة. الهند أيضا تتميز الراقية في مجاالت العلوم و 

جبال شامخة ت عر ف بسالسل جبال  لهات وج د في شما ۔بجمالها الطبيعی الخاّلب

 توعية عامة
1 

 بالدي

 بالدي
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و شالالت جميلة. و تصل  ۃهمالية وتغطيها غابات کثيفة تتدفق منها أنهار کبير
 كما توجد في شمال  .ول و تسقي األراضي الخصبةلسهمياه هذه األنهار إلی ا

الهند والية كشمير التي ت شت هر بجمالها الطبيعي في العالم. يزورها ماليين من 
تمتعون بجوها اللطيف وفواكهها سالزوار كل سنة في الصيف و الشتاء. و ي

 اللذيذة و مياهها العذبة. 
في هوائها و و لدت  فی هذه البالد الجميلة و أعيش فيها، وأتنفس 

و يجب  ۔فأحب بالدي وأدعو لسالمتها ۔أستقي من مياهها و آکل من خيراتها
الدفاع و يعمل لتنميتها وتعميم السالم فيها و  ہعلی کل مواطن أن يحب بالد

 عنها. فأتمنى أن تكون بالدي الهند سالمة آمنة تتقدم، دوما، إلى األمام.

 :)قشم زابن(:  تدريبات لغوية 3.4

 عما يأتي:أجب  (أ)

 سم بالدك؟اما  -1
 أين تقع بالدك؟  -2
 ؟ۃالهند کانت مهدا ألي حضار -3
 کتب أسماء المراکز التعليمية القديمة التی وقعت في الهند؟ -4
 من أين جاء الطالب للدراسة في المعاهد التعليمية القديمة؟ -5
 أين تقع السهول في البالد؟ -6
 أين أ نشئت المستودعات في الهند؟ -7

  أجوبة: 

 ۔ندھال ةرييجمهو اسم بالد -1
 ۔جنوب آسيا يف يتقع بالد -2

 توعية عامة بالدي
 بالدي 1
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 ۔وادي السندۃدا لحضارھند کانت مھال -3
 ۔يناالندا و تاکشيال و بوسباغير  يھ -4
 ۔ليها الطالب واألساتذة من مختلف أنحاء العالمإجاء  -5
 ۔ندھشمال ال يول تقع فھالس -6
 .ماالبارت فيها مستودعات تجارية على شواطئ ئأ نش -7

 .(ےیجیك قبس اكالخہص ایبنرپ اس وطر  )زابینلخص الدرس شفهيا (2)
 :(ےیرھبانمبس اافلظ ےس  ہگج اخیل)ة في الدرسناسبامأل الفراغ فيمايلي بكلمات م( 3)

 ۔.......................  األطراف ۃبالد کبری يھ .أ

 اجلغرافية. املساحة حيث من دولة أكرب ند ......... ھال .ب

 اليت تش تھر حبضارتھا القدمیة و ثقافتھا العريقة. من .......ند الھ  .ج

 ُسمَِّيت حضارة وادي السند يف بعض اأَلحيان بـ......... أيضا.  .د

 الطويل تارخيها كانت اهلند معروفة ............. لفرتة كبریة من   .ه

 بثرواهتاھ۔ حضارة هارابا۔د من ۔ب ةمرتامي ۔ا

 اافلظ وك جملكاستخدم الكلمات التالية في (4)
ل
 :اامعتسل ےیجیك(ںیم ولمجں اےنپ)درج ذي

 ..................................................مجھورية. 1 
 ...................................................... تقع. 2 
 ........................ة............................حضار . 3 
    .....................................................جنوب. 4 
 ......................................................شرق. 5 
 ....................................................... تاريخ6 

 توعية عامة
 بالدي 1



   

 العربیۃ للمرحلۃ الثانویۃ العامۃ

 امڈویل-

 ونسٹ

16 

 

، مث اكتب ثالث مجل  اإلضايفباملركب تدبّر اجلملة النموذجية اخلاصة ( 5) 
 ےلمج  ےک رپ ینبم ومنہن املركب اإلضايفمن عندك على منطها )

ل
 ایس ، رھپوغر ےیجیكرپ درج ذي

ن رپرطز 

ي

ل

 

 :(ےیھکلرطف ےس  ینپا ےلمج ت
 قرأ الطالب درسه 

1- .......................................................... 
2- .......................................................... 

3- .......................................................... 

هاا ےنپ آ اس قبس ےس)ماذا تعلمت من الدرس:3.5 

لک ی
س

ا    (؟كل

 تعلمنا من هذا الدرس الفعل المعروف والفعل المجهول واستخدامهما كاآلتي:
 النحوية المتعلقة بالدرس:القواعد 

، كــان ّمىســيإذا ذكــر فــي الجملــة فاعــل الفعــل مثــل قــرَأ الولــد درســا، ويكتــب حامــد  
ذا لـم يكـن الفاعـل مـذكورا. مثـل قُـِرُ الـدرُس، وُتكتـب الرسـالة  ُسـّمي الفعـل فالفعل معروفـا.. واذ

السابقين مفعول به مجهوال. وُسّمي االسم المرفوع بعد الفعل نائب الفاعل، وهو في المثالين 
 في األصل، ُأسند إليه الفعل بعد حذف الفاعل.

ليك التغييرات التي تعتري   يختص بناُء الفعل للمجهول بالماضي والمضارع ، واذ
 اأَلفعال المعروفة حين تصاغ مجهولة:

أما الماضي فيكسر ما قبل آخره ويضم كل متحرك قبله، وَأما المضارع فيضم  
آخره. َأما األَلف التي قبل الحرف األخير فتقلب ياء. في الماضي، وَألفا. َأوله ويفتح ما قبل 

 في المضارع.
ليك َأمثلة على األحوال المختلفة لأَلفعال مجردة. ومزيدة، صحيحة ومعتلة:  واِذ

 :زنملل )رھگ اك اكم/وہم ورک(واجب : 3.6

 توعية عامة
 بالدي 1
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  امڈویل-

جهول ملفعالملعروف و الفعل االجمل من تلقاء نفسك مستخدما  10اكتب 

و ل )
 ه
ج
م

 .ینبم دس ےلمج اینپ رطف ےس ملق دنب ےیجیك(لعف رعموف و لعف 

  :(ےیجیك اك رتہمجلی )درج ذييل  : ترجم ما 3.7 
 ترجم الجمل التالية إلى اإلنجليزية أو األردية. .أ

 تمعَرف اهلند ببالد العجائب. .1
 الشتاء و الصيف. يزور اهلند عدد من السياح يف .2
 تتدفق عدة أهنار هندية من سلسلة جبال مهالية. .3
 يشتهر وادي كشمری جبماله الطبيعي.  .4
 جيب علينا أن حنب بالدنا. .5

1. India ia known as country of wonders. 
2. A number of tourists visit India in winter and summer. 
3. A number of rivers flow from the Himalayan Mountain series. 
4. Valley of Kashmir is known for its natural beauty. 
5. We must love our country.  

 (رعیبزیےسیارگن)نكليزية الى العربية )ب( من اإل
1. India was a rich country for a log time. 
2. Arab traders often visited Malabar Coast and bought spices. 
3. Nalanda, Taxila and Puspagiri were ancient centres of education. 

 الفعل اجملهول روفالفعل املع
 كمِتب  يمكَتبم  َكَتَب   َيكتمبم 

 فمِتَح   يـمْفَتحم  فـََتَح  يْفَتحم 
 ضمِرَب   يمْضَربم  َضَرَب   َيْضِربم 
 جم َدْحرَ يم دمْحرَِج    َدْحرََج   يمَدْحرِجم 

 أمْكرَِم      يمْكَرمم   يمْكرِمم  ْكرَِم أَ 
 عموِمل  يمعاَمل عاَمَل  يمعاِمل

 بالدي

 بالدي

 توعية عامة
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4. Modern India is known for its progress in science and technology. 

5.  Rivers water the plane and make it fertile for agriculture. 
 من الزمن. ۃلفرت يةبالدا غنند هلکانت ا .1
 رات.بهاماالبار و اشرتوا ال ئالتّجار العرب شواطزار  .2
 ۔دميةمراکز التعليم الق يکانت باالندا و تاکشيال و بوسباغری  .3
 العلوم و تکنولوجيا. يف هالتطور  ثةند احلديهلتعرف ا .4
 .ةللزراع ةا خصبلهول و جتعسهر الهنااأل يتسق .5

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 حقوق اإلنسان

 توعية عامة
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 رابعالدرس ال

 حقوق اإلنسان

 :)قبس اك اعترف(تعريف بالدرس : 4.1
بواسـطة  هماوالتـدريب علـى اسـتخدام المبتـدأ والخبـرهذا الدرس إلى تعليم هدف ي

 ."حقوق اإلنسان"درس حول
 ےگ(؟ آپ ایک ںیھکیس)اس قبس ےس هذا الدرسمن ماذا تتعلم : 4.2

ــتعلم مــن هــذا الدرســ  ، مــع مــاوتتــدرب عليهما واســتخدامه المبتدأ والخبــرســوف ت
 بحقوق اإلنسان.معرفتك 

4 

 حقوق اإلنسان
 توعية عامة
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 :)الص نتم(النص  4.3
مهمة بين بني آدم، ومستمرة بين الضعفاء واألقوياء  قضية حقوق اإلنسان

في كل عصر ومصر. حاول 
الزعماء كثيرا في مختلف أقطار 
العالم للتغلب على هذه 
المشكلة ولم يتمكنوا من حّلها 

مقنعا. اجتمعوا في و حاّل 
م، 1789باريس )فرنسا(عام 

ت إلى القضاء على وأصدروا إعالنهم لحقوق اإلنسان إثر الثورة الفرنسية التي أدّ 
م، وإعالن المبادئ الديموقراطية المناداة ب: 1799النظام الملكي في فرنسا 

م تحت لواء 1945الحرية والمساواة واإلخاء. ثم في سان فرنسيسكو )أمريكا( 
منظمة األمم المتحدة )مقرها الرئيسي الدائم في نيو يورك(، فأصدروا إعالنا 

  الجمعية العامة لمنظمة األمم المتحدة.ا حقوق اإلنسان من قبل عالميّ 
 مكّونلحقوق اإلنسان المنشور من األمم المتحدة  اإلعالن العالميوهذا        

مادة، ترّكز على إبراز تكريم بني آدم وحريتهم في التفكير والمعيشة  30من 
والتمتع بالعدل والمساواة في حق الحصول على الوظائف ، والتأكيد على عدم 
التدخل في الشؤون الداخلية 
والخارجية لألفراد والحكومات، 

  واحترام جميع األديان.
والشّك في أّن كل مادة من        
 جيدةالمذكورة أعاله  المواد

 حقوق اإلنسان

 توعية عامة
 حقوق اإلنسان 1
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تستحق اإلعجاب والتقدير، إالّ أنها تخلو من قوة تنفيذية لها، فتكون حبرا على 
 ورق، وتبقى كأنّها مقترحات وتوجيهات فحسب.

، إيمانا واحتسابا، بدوافع أخروية،  الحقوق موجهةحّبذا لو كانت هذه        
مبنية على مخافة رب العالمين، في السر والعلن وما ظهر منها وما بطن لكانت 
فعالة وإيجابية أكثر. وذلك ألن الدين الحنيف والديانات األخرى معظمها تأمرنا 

 بالمراعاة بحقوق بني آدم ، وتأدية واجباتنا نحوهم ذكورا وإناثا.

  :)قشم زابن(لغوية  : تدريبات4.4 
 أجب عما يأتي: )أ( 

 ؟ماهي قضية مهمة بين بني آدم -1
 متى اجتمع الزعماء في باريس ولماذا ؟ -2
 ؟اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان المنشور من األمم المتحدة كم مادة في    -3

لماذا بقيت المواد حول حقوق اإلنسان المذكورة في منشور األمم المتحدةحبرا  -4 
 على الورق؟
 أين المقر الدائم لمنظمة األمم المتحدة ؟  -5
 على ما ترّكز المواد حول حقوق اإلنسان المذكورة في منشور األمم المتحدة ؟ -6
 ماذا كان وقع لو كانت الحقوق موجهة بدوافع أخروية؟ -7

 ماهي الحقوق اإلنسانية؟ -8 
 ماذا تعلم عن الدوافع األخروية؟ -9 

 أجوبة: 

 اإلنسان قضية مهمة بين بني آدم. حقوق -1

 حقوق اإلنسان
 توعية عامة
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م ، إلصدار إعالنهم لحقوق اإلنسان إثر 1789اجتمع الزعماء في باريس )فرنسا( عام  -2
 الثورة الفرنسية، وإعالن المبادئ الديموقراطية والمناداة  بالحرية والمساواة واإلخاء.

 العالمي لحقوق اإلنسان المنشور من األمم المتحدة.اإلعالن في  مادة 30توجد -3
بقيت المواد حول حقوق اإلنسان المذكورة في منشور األمم المتحدة حبرا على الورق  -4
هذه الحقوق ما كانت موجهة  إيمانا واحتسابا بدوافع أخروية، مبنية على مخافة رب ألن 

 العالمين.
 في نيو يورك.المقر الرئيسي الدائم لمنظمة األمم المتحدة  -5
ترّكز على إبراز تكريم لمواد حول حقوق اإلنسان المذكورة في منشور األمم المتحدة ا -6

بني آدم وحريتهم في التفكير والمعيشة والتمتع بالعدل والمساواة في حق الحصول على 
الوظائف ، والتأكيد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية لألفراد والحكومات، 

 ام جميع األديان.واحتر 
 لكانت فعالة وإيجابية أكثر.لو كانت الحقوق موجهة بدوافع أخروية  -7
حقوق اإلنسان هي الحرية في التفكير والمعيشة والتمتع بالعدل والمساواة في حق  -8

الحصول على الوظائف، وفي الشؤون الداخلية والخارجية لألفراد والحكومات، واحترام جميع 
 األديان.

روية هي اإليمان واالحتساب في كّل شئ وهي مبنية على مخافة رب الدوافع األخ -9
 العالمين، في السر والعلن وما ظهر منها وما بطن.

 .(ےیجیك قبس اكالخہص ایبنرپ اس وطر  )زابینلخص الدرس شفهيا  )ب( 
 :(ےیئ رھبہگج )اخیلامأل الفراغ فيمايلي بكلمات  )ج(

 بني آدم.مهمة بين .......................-1 
 حاول الزعماء .................................... هذه المشكلة. -2 
 ..................... اإلنسان المنشور من األمم........................ -3 

 هذه الحقوق موجهة ................................... -4
 ....................................بالمراعاة بحقوق بني آدم.الدين الحنيف -5

 حقوق اإلنسان
 توعية عامة
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 اافلظ وك ))د(استخدم الكلمات التالية في جملك
ل
نںیم ولمجں اےنپدرج ذي

ل

 ےاامعتس
ي
 
لج
كن

) : 
 .....................................................لم يتمكنوا من -1
 .......................................................مهمةقضية  -2
 ......................................................التغلب على -3
 .......................................................قوة تنفيذية -4
 ........................................................ ترّكز على -5

تدبّر الجملة النموذجية الخاصة بالمبتدأ والخبر، ثم اكتب ثالث جمل من عندك  )ه(  
 ےلمجےک )دتبما اور ربخ رپ ینبم ومنہن على نمطها 

ل
رطف ےس  ینپا ےلمج نیت رپ ایس رطز ، رھپوغر ےیجیكرپ درج ذي

 :(ےیھکل
 املواد املذكورة جيدة. -

1............................................. 
2............................................ 
3............................................ 

هاا( ےنپ آ اس قبس ےس). ماذا تعلمت من هذا الدرس4.5 

لک ی
س

ا    ؟كل

هو االسم المرفوع الذي يكون في بداية الجملة االسمية، ويكون خاليا عن  أالمبتد
العوامل اللفظية. أّما الخبر فهو االسم المرفوع الذي تتّم به الجملة االسمية ويكون خاليا 
عن العوامل اللفظية مثال : "الرجل قائم". فـــــ"الرجل" مبتدأ و"قائم" خبر. والخبر يكون 

اإلفراد والتثنية والجمع مع التذكير والتأنيث مثال : "الرجل قائم"،  مطابقا للمبتدأ في
و"الرجالن قائمان"، و"الرجال قائمون"، و"المرأة قائمة"، و"المرأتان قائمتان"، و"النساء 

 قائمات". 
واألصل في المبتدأ أن يكون معرفة كما سبق في األمثلة السابقة، ولكنه يكون 

: "فيك خير"، و"عندك فضل"، و"ولد مجتهد ناجح"، في بعض األحيان نكرة مثال 
 د راسب"، و"سالم عليكم".و"طالب خير حاضر"، و"ما مجتهد غائب"، و"هل مجِ 

 حقوق اإلنسان
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وكذلك األصل في الخبر أن يكون نكرة كما سبق في األمثلة السابقة، ولكنه يكون 
 إلهنا"، و"آدم أبونا".في بعض األحيان معرفة مثال : "اهلل 

 : ) رھگ اك اكم / وہم ورک(:  واجب منزلي 4.6
)دتبمأ اور ربخ رپ ینبم دس جمل من تلقـاء نفسـك مسـتخدما المبتـدأ والخبـر  10اكتب 

 . ےلمج اینپ رطف ےس ملق دنب ےیجیك(

  :(ےیجیك اك رتہمج لی)درج ذييل: ترجم ما 4.7 
ا اردو(زیی ارگن ےس )رعیباألرديةمن العربية إلى اإلنكليزية أو ( أ)  :يل

 مدينة دلهي كبيرة.  -1
 طالب هذه المدرسة أذكياء . -2
 حقوق اإلنسان قضية مهمة . -3
 مادة. 30اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان مكّون من  -4
سالم آباد عاصمتان للهند وباكستان. -5  نيودلهي واذ

 ن)ارگنمن اإلنكليزية إلى العربية  )ب( 

ي

 : (رعیب ےس یيل
1- Human rights are the basic need of a citizen.  
2- khalida is a student.  
3- These teachers are good. 
4- Makkah and medinah are two important cities of the world. 
5- Delhi, Mumbai & Hyderabad are famous city in India. 
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 الدرس الخامس

 السالم العالمي
  :)قبس اك اعترف(تعريف بالدرس : 5.1 

هذا الدرس إلى تعليم قواعد الحروف الناصبة واستخدامها في التراكيب هدف ي
 اللغوية العربية، وذلك عن طريق معلومات تخص بمفهوم السالم العالمي وحاجة الناس إليه. 

ن)اس قبس ےس  هذا الدرسمن ماذا تتعلم  : 5.2

لک ی
س

نآپ ایک 

ه

ں ےگ(؟
ل
 ن

سوف تتعلم من هذا الدرس الحروف الناصبة واستخدامها، وتتدرب عليها، مع  
 معرفتك بحاجة الناس إلى السالم العالمي.

5 

 السالم العالمي
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  :)الص نتم(: النص 5.3 
دخل األستاذ محمود فصال 
من الفصول الدراسية، وسلم على 
الدارسين،وسأالألستاذ:هل يوجد أحد 

منكم من اليريد السالم. ويرضى بوضع من القلق، والتوتر، واالضطراب؟ يا 
أبنائي وبناتي!الدارسون:أجاب الدارسون: ال واهلل! ال يوجد أحد، يا سيدنا! بل 

آمنين.ويتمنون أن يسود السالم في شوا بسالمأن الجميع يحبون أن يعيالحقيقة 
المجتمع. وفي العالم كله. ألن العالم أصبح حاليا كقرية صغيرة في راحة يد 
اإلنسان. بمجرد ضربة إصبع من أصابعه على اإلنترنت. فيتأثر العالم كلهمباشرة 

 بكل ما يجري من األحداث العالمية.
 ا في هذا الخصوص؟ األستاذ: صدقتم يا أبنائي. فهل فعلتم شيئ

بالدعايات فقط. تاذ. إننا نتحدث. ونتحدث، ونكتفيالطلبة: ال واهلل يا أيها األس
والنقوم بشيء من العمل. األستاذ:فهل يمكن تحقيق األمنية بالدعايات، 
واإلعالنات عن طريق وسائل اإلعالم، وتنفيذ اللوائح القانونية الحكومية، وتوزيع 

 ؟ة في تيسير سبل السالمالجوائز للجهود المبذول
كال! ألنها ظواهر يتم إنجازها خارج الجدران، خوفا من اإلدارة، والشرطة، و  ال 

والقوانين الرسمية أو اإلساءة إلى السمعة. أما مايرتكبه الناس بداخل جدران 
ر، وجريمة، من غير مراقبة أمنية فال مانع منها في هذه البيوت من فساد، ومنك  

الدنيا. فكيف يمتنع اإلنسان من تصرفات خاصة بإخالل السالم. واإلنسان 
مركب من الخطأ والنسيان، وفي عروقه شيطان، يجري فيها مع الدم في كل حين 

 وآن. 

 السالم العالمي
 توعية عامة
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في البـر والبحـر بماكسـبت أيـدي النـاس"، وامـتألت  أحد التالميذ: "ظهر الفساد
الدنيابالصــراعات يــا أســتاذي، فمــا هوالســبب، وكيــف الســبيل إلــى الســالم 
واألمن واالستقرار؟؟األستاذ: سؤالك وجيه يـا عزيـزي. اهلل يبـارك فيـك! أمـا 
بالنسبة إلى السؤال فاإلنسان مكـون مـن الجسـد والـروح، فالـذين يفضـلون 

الماديــة الفانيــة يتركــون اآلخــرين فــي حرمــان يــؤدي إلــى  منــافعهم الجســدية
الصراع بصورة طبيعية. لو كانوا مهتمين بمنافعهم الروحية األبديـة األخرويـة 
لما تركوهم محرومين ومصارعين من أجلها، بناء علـى إيمـانهم بـأن اهلل هـو 
الـرزاق ذو القــوة المتــين، يعطــي كــل ذي حــق حقــه علــى الســواء، واليــنقص 

 ر أحدهم شيئا.من أجو 
ألـــم يتضـــح مـــن ذلـــك يـــا أبنـــائي وبنـــاتي أن الســـبيل الوحيـــد إلـــى الســـالم 
العـــالمي هـــو اإليمـــان بـــاهلل وحـــده. ومخافتـــه فـــي الســـر والعلـــن. نظـــرا إلـــى فكـــرة 
االحتساب فـي اآلخـرة، بموجـب التصـريح اإللهـي، "فمـن يعمـل مثقـال ذرة خيـرا 

ى االلتـــزام بـــأداء حقـــوق اهلل يــره، ومـــن يعمـــل مثقـــال ذرة شـــرا يـــره". باإلضـــافة إلـــ
وحقــوق العبــاد، والتعامــل باإلحســان وبالرحمــة مــع جميــع خلــق اهلل بوصــفه رب 

الخلـق عيـال "العلمين، الذي أرسل رسـوله "رحمـة للعلمـين" جميعـا، فهـو يقـول: 
فقـد أحـب اهلل" " ارحمـوا مـن فـي األرض يـرحمكم مـن ""اهلل، من أحب عيال اهلل

 في السماء" هكذا يعم السالم بمشيئة اهلل يا أحبائي، على الصعيد العالمي. 
 .والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 :)قشم زابن(: تدريبات لغوية 5.4
 أجب عما يأتي: (1) 

 ما اسم األستاذ الذي دخل الفصل؟  -1

 السالم العالمي
 توعية عامة
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 ماذا فعل األستاذ بعد دخول الفصل مباشرة؟ -2 
 هل يوجد أحد من اليريد السالم؟ -3
 هل يحب الجميع أن يعيشوا بسالم آمنين؟ -4

 من قال: سؤالك وجيه يا عزيزي؟  -5 
 كيف السبيل إلى السالم؟  -6 
 هل تجب أن تعطي كل ذي حق حقه على السواء؟ -7 

  :أجوبة 
 األستاذ محمود.إسم  -1
 بعد الدخول في الفصل سّلم على الدارسين. -2
 ال يوجد أحد اليريد السالم. -3
 الجميع يحبون أن يعيشوا بسالم. -4
 األستاذ قال " سؤالك وجيه يا عزيزي". -5
 السبيل الوحيد إلى السالم العالمي هو اإليمان باهلل وحده. -6
 يعطي كل ذي حق حقه على السواء.نعم يجب أن  -7

 .(ےیجیك قبس اكالخہص ایبنرپ اس وطر  )زابینلخص الدرس شفهيا  ( 2)
ن رھبہگج )اخیلامأل الفراغ فيمايليبكلمات من الدرس  (3)

ئ

 :(یل
 .دخل ......... محمود ........ من الفصول -1 
 هل ........ أحد ........... من اليريد ............ -2 
 بماكسبت ........ الناس. ..........الفساد .........البر والبحر -3 

 ............. مكون من .......... والروح، -4
 .ارحموا من في .......... يرحمكم ..........في ............ -5
  الجواب:
 األستاذ ، فصال. .1
 يوجد ، منكم، السالم. .2

 السالم العالمي
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 ظهر ، في، أيدي. .3
 فاإلنسان، الجسد. .4
 من، السماءاألرض،  .5

 اافلظ وك استخدم الكلمات التالية في جملك(4)
ل
 :اامعتسل ےیجیك(ںیم ولمجں اےنپ)درج ذي

 سالم............................................................-1
 أستاذ.............................................................-2
 ظهر............................................................-3
 امتألت...........................................................-4
 جوائز............................................................ -5
تدبّر الجملة النموذجية الخاصة بالحروف الناصبة ، ثم اكتب ثالث جمل من  ( 5) 

ن رپ ایس رطز ، رھپوغر ےیجیكرپ ےلمج  لیدرج ذ ےک )رحف انبص رپ ینبم ومنہن عندك على نمطها 

ي

ل

 

 ینپا ےلمج ت

 : (ےیھکلرطف ےس 
 أحب أن أكون مفكرا وأديبا. -
1............................................. 
2............................................ 
3............................................ 

هاا( ےنپ آ اس قبس ےس)ماذا تعلمت من الدرس:5.5

لک ی
س

ا   ؟كل
 واستخدامها كاآلتي:  الحروف الناصبةتعلمنا من هذا الدرس 

 أن يسافر إلى اليابان. ب الرجلحي -1
 لن تحب الطالبة أن ترسب في االمتحان. -2
 يجتهد الولدان لكي يحصال على وظيفة في الوزارة. -3
 .سأطالع الكتب في الليالي. إذن تنجح في المسابقة -4

 السالم العالمي
 توعية عامة
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  القاعدة: 
 أن ، لن، كي، إذن.: الحروف الناصبة أربعة، وهي -
 في صيغ المفرد. عالحروف تنصب الفعل المضار هذه  -
 وتسقط نون المثنى والجمع.  -

  :)رھگ اك اكم/وہم ورک(واجب منزلي :5.6 

رپ ینبم دس الحروف الناصبة)جمل من تلقاء نفسك مستخدما الحروف الناصبة 10اكتب 

 .ےلمج اینپ رطف ےس ملق دنب ےیجیك(

 اكييل ترجم ما :  5.7 
ل
  :(ےیجیك رتہمج )درج ذي

ىل الإنلكزيية أأو الأردية ( أ) ل ےسمن العربية اإ ا اردو(ارگن )رعن   ي يل

ي

 :يل
 أشتاق إلى أن أزور أبي. -1
 أزور أمي لكي أخدمها. -2 
 لن يضيع الوالدان أوالدهما.  -3 
 يحب أساتذتي أن أكون كاتبا. -4 
 الطالبة تجتهد، إذن تحصل على درجة ممتاز.      -5        

1. I long to visit my father. 
2. I visit my mother to serve her. 
3. Parents will never spoil their children. 
4. My teachers like me to become a writer. 
5. (girl) Student works hard, then shoe would get excellent grade.  

 )ارگن من اإلنكليزية إلى العربية )ب( 

ي

 : (رعیب ےس یيل
1- I want to vsiti Delhi. 
2- They went to the library to prepare for the examination. 
3- They worked hard to improve their level. 
4- He eats apples, then he would be healthy. 

 السالم العالمي

 السالم العالمي
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5- I went to Agra so as I visit Taj Mahal. 

 أريد أن أزور دلهي. .1
 ذهبوا إلى المكتبة لالستعداد لالمتحان. .2
 اجتهدوا لتحسين مستواهم  .3
 حامد يأكل التفاح، إذن يصبح مصّحا. .4
 ذهبت إلى آغرا لكي أشاهد التاج محل. .5
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 الدرس السادس

 اءالذك
  :)قبس اك اعترف(تعريف بالدرس : 6. 1 
 ف هذا الدرس بأهمية الذكاء؛ مع تعليم حروف النداء واستعماالتها في اللغة العربية.ر  ع  يـ  

ن آپ ایک)اس قبس ےس هذا الدرسمن ماذا تتعلم : 6. 2

لک ی
س

ن

ه

ں ےگ(
ل
 ؟ن

سوف تتعلم من هذا الدرس أّن األفضلية تتوّفر بالعقل والذكاء وال بالعمر والجسد 
 باإلضافة إلى التدرب على استخدامات حروف النداء العربية .

6 

نسانية  قيم خلقية وا 
اءالذك 2  
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  :)الص نتم(النص: 6. 3 
السباع، يعيش فـي غابـة،  كان يا ماكان في مرة من زمان. كان فيه أسد اسمه أبو

فيهـــا أشـــجار وأنهـــار، وزروع وطيـــور وحيوانـــات.لم تكـــن الحيوانـــات ســـعيدة، وال 
فرحانــة، تعــيش الحيوانــات فــي الغابــة 
وهـــــي خائفـــــة، تمشـــــي وهـــــي خائفـــــة، 
تأكـــــل وهـــــي خائفـــــة، وتشـــــرب وهـــــي 

 خائفة . لماذا يا ترى؟
كان األسد أبو السباع يهجم على 

 التقدم على األسد، والتعرف ماذا تفعل؟ الحيواناتويأكلها. الحيوانات
وفي يوم من األيام، اجتمعت الحيوانات وفكرت في هذه المشكلة،        

وبحثت عن الحل طويال حتى اتفقت على أن تبعث الثعلب النشيط إلى األسد 
ر لك األكل  !ملك الغابة !ياسيدنالكي يقول له:  ا لز م مكانك، ونحن ن حض 

 يوميا، وأنت قاعد مرتاح. وال تهجم على أي حيوان آخر. ثم أمرته بذلك. 
ذهب الثعلب الخفيف الصغير مع الفيل الكبير إلى األسد للمفاوضة في        

! ولكن بشرط أن األكل يا ثعلب  هذا الشأن، فتكلم حتى قال األسد أحسنت  
عاد. قعد األسد في بيته، والحيوانات خرجت إلى الغابة ال يتأخر عن المي

مرتاحة. وفي كل يوم تعمل الحيوانات ق رعة، وتختار أحد الحيوانات، وإنّها 
ترسله إلى األسد ليأكله. وفي يوم من األيام، وقع خيار القرعة على أرنبة صغيرة 

لة: ال فائدة اسمها أرنوبة. قعدت األرنوبة حزينة، تبكي بالدموع، ثم قامت قائ
من البكاء. وقررت على حيلة، وقامت بها فعال. وهي أنها تأخرت ولم تصل إلى 

يا األسد إاّل متأخرة. وكان األسد غضبان، يصر خ : أين األكل، أين األكل؟ 

اءالذك  
نسانية  قيم خلقية وا 
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  !يا ملك الغابة يا أيها السيد!! أنت صغيرة التكفيني . قالت أرنوبة "أيتها األرنبة
، مع األسف الشديد، يا سيدييذة لتأكلها، ولكن كانت معي غزالة كبيرة ولذ

 قابلني أسد ثاٍن في الطريق وأكلها.
؟ هل هنا أسد غيري؟"  أرنوبة قالت: نعم         صرخ األسد: "ماذا قلت 

يا تعال معي وأنت تراه. فانطلقا إلى بئر كبيرة، وقالت أرنوبة لألسد:  !ياسيدي
 هنا يعيش األسد الثاني، أنظر إلى داخلها وأنت تراه.   !أيها الملك

نظر األسد في البئر فرأى صورته        
في الماء، وحسب أن فيها أسدا غيره. 
اشتّد غضب األسد، ونّط في البئر؛ 
ليهجم على األسد الثاني ويقتله. غرق 

 أبو السباع في البئر ومات.
فرحت الحيوانات، وغّنت ورقصت ثم احتفلت بذاك تكريما لألرنوبة.        

وشّيدت لها بيتا شامخا كتبت على بابه : هذا بيت أرنوبة، التي غلبت األسد 
ألنها في الذكاء أعجوبة. وصدق من قال: إنّما األفضلية بالعقل والذكاء وليست 

 بالعمر والجسد. 
 كليلة ودمنة بتصرف(:نع)  

 :)قشم زابن(تدريبات لغوية : 6. 4
 ( أجب عما يأتي:أ)

 لماذا كانت الحيوانات خائفة ؟                          -1
 لماذا اجتمعت الحيوانات وما ذا تشاورت ؟  -2
 ومن ذهب إلى األسد للمفاوضة ؟                     -3

اءالذك  

اءالذك  

اءالذك  

نسانية  قيم خلقية وا 
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 ماذا فعلت أرنوبة بعد وقوع القرعة عليها ؟                          -4
 لماذا تأخرت أرنوبة ؟                       -5
 من كان ملك الغابة وما اسمه ؟                        -6
 ماذا قالت أرنوبة لألسد ؟ -7
 كيف يمكن الحصول على الفضلية ؟ -8
 بة ؟هل كان أسد آخر في الغا -9

  أجوبة: 
 كانت الحيوانات خائفة ألّن األسد كان يهجم عليها ويأكلها.                         -1
 اجتمعت الحيوانات للبحث عن مشكلة األسد وتشاورت حول حّلها طويال. -2
 ذهب الثعلب الخفيف الصغير مع الفيل الكبير إلى األسد للمفاوضة.                     -3
عندما وقعت القرعة على أرنوبة فقعدت األرنوبة حزينة، تبكي بالدموع، ثم قامت  -4

 قائلة: ال فائدة من البكاء. وقررت على حيلة، وقامت بها فعال.                         
 تأخرت أرنوبة ألنها كانت خائفة ومدبرة لشأنها مع األسد.                   -5
 أبو السباع.                       كان األسد ملك الغابة واسمه  -6
كانت معي غزالة كبيرة ولذيذة  !قالت أرنوبة لألسد : يا أيها السيد! يا ملك الغابة -7

 لتأكلها، ولكن يا سيدي، مع األسف الشديد، قابلني أسد ثاٍن في الطريق وأكلها.
 يمكن الحصول على األفضلية بالعقل والذكاء وال بالعمر والجسد.  -8
 ن أسد آخر في الغابة.ال، ما كا -9

 .(ےیجیك قبس اكالخہص ایبنرپ اس وطر  )زابینلخص الدرس شفهيا ( ب) 
ن رھبہگج )اخیلامأل الفراغ فيمايلي بكلمات متوافرة في الدرس(ج) 

ئ

 :(یل
 ........... ملك الغابة، ِالَزم مكانك. -1
 وقع خيار القرعة على ............... اسمها أرنوبة. -2
 قالت: ............... تعال معي وأنت تراه.أرنوبة  -3

اءالذك نسانية   قيم خلقية وا 
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 صرخ األسد: " ماذا قلِت؟ ......................؟ " -4
 قالت أرنوبة: " ................................... غزالة كبيرة ولذيذة لتأكلها. -5

 اافلظ وك )جملكاستخدم الكلمات التالية في ( د) 
ل
اامعتسل ںیم ولمجں اےنپدرج ذي

 :ےیجیك(
 ..................................................غابة  -1

 ...................................................ذكاء -2

 ...................................................أسد  -3

 ...................................................خائفة -4

 ..................................................أرنب  -5
، ثم اكتب ثالث جمل من عندك على ف النداءتدبّر الجملة النموذجية الخاصة بحر )ه( 

 ےلمج  ےک رپ ینبم ومنہن  ف ادنلاء)رحنمطها 
ل
رطف ےس  ینپا ےلمج نیت رپ ایس رطز ، رھپوغر ےیجیكرپ درج ذي

 : (ےیھکل
 يا صديقي إلى أين تذهب؟ . 

1-  ........................... 
2- ............................ 
3- ............................ 

ن ےنپ آ اس قبس ےس)ماذا تعلمت من الدرس:5.6  

س

ا  نكل

لک ی

   ؟هاا(
حرف النداء يكون في معنى "أدعو"، واالسم الذي يدعى بحرف من حروف النداء 

 يسّمى "المنادى". 
 وحروف النداء خمسة : يا، أيا، هيا، أي، أ .

 :)رھگ اك اكم/وہم ورک(واجب منزلي :  6. 6

اءالذك  

اءالذك  
نسانية  قيم خلقية وا 
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 ونسٹ

  امڈویل-

رپ ینبم دس ےلمج اینپ رطف  ادنلاءرحوف )حروف النداءجمل من عندك مستخدما  10اكتب 

 .ےس ملق دنب ےیجیك(

 اك رتہمجييل ترجم ما : 6. 7
ل
 :( ےیجیك)درج ذي

 نارگن ےس )رعیبمن العربية إلى اإلنكليزية أو األردية ( أ)

ي

ا اردو( یيل  :يل
 يا أيها الملك ! هنا يعيش األسد الثاني. -1
 يا زميلي ! أين كنت ؟  -2
 أيتها العجوزة ! هل لي أن أساعدك ؟  -3
 يا رجل ! ماذا تريد ؟  -4
 يا عبد اهلل ! متى رجعت من لكنؤ ؟ -5

 ن)ارگنمن اإلنكليزية إلى العربية  )ب(

ي

 : (رعیب ےس یيل

1- Help me, O my Lord! (Almighty Allah). 
2- O mankind! Worship your Lord (Allah), who created you.  
3-O children of Adam! Let not devil deceive you.  
4- O my friends! We should not tell a lie.  
5- O Abdullah, don’t go away from the house. 

 

 

 

اءالذك  
نسانية  قيم خلقية وا 
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 سابعالدرس ال

 والقضاء العدل 
 :اعترف()قبس اك تعريف بالدرس : 17.

والتدريب على استخدامهما  فعل األمر والنهيهذا الدرس إلى تعليم هدف ي
 .و القضاء بواسطة درس حول نماذج من العدل

ن)اس قبس ےس هذا الدرس من : ماذا تتعلم  27.

لک ی
س

نآپ ایک 

ه

ں ےگ(؟
ل
ن

ن

، ماعليهوتتدرب ماالنهي واستخدامه فعل األمر و فعلسوف تتعلم من هذا الدرس 
 بأهمية العدل.مع معرفتك 

7 

والقضاء العدل  
نسانية  قيم خلقية وا 
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 ونسٹ

  امڈویل-

  :)الص نتم(: النص 37. 
جاء رجل من أهل مصر إلى عمر بن الخطاب 

وقـال لـه: يـا أميـر المـؤمنين!  -رضي اهلل عنه-
لقــد تســابقت  مــع ابــن عمــرو بــن العــاص والــي 

أنا "مصر، فسبقت ه فضربني بسوطه، وقال لي: 
فكتــــب عمــــر بــــن الخطــــاب . "ابــــن األكــــرمين

إلـــــي ومعـــــك  حضـــــرا" إلىعمـــــرو بـــــن العـــــاص:
فلمــا حضــرا أعطــى عمــر بــن الخطــاب الســوط للرجــل المصــري ليضــرب  ".ابنــك

فـي عهـد عمـر بـن الخطـاب رضـي و ."ابن األكـرمين اضرب"ابن عمرو قائال له: 
اهلل عنهأســلم رجــل مــن ســادة العــرب، وذهــب للحــج، وبينمــا كــان يطــوف حــول 

ــه، فشــخص الكعبــة، داس  إلــى أميــر شــخص . فــذهب اللطمــه الرجــلطــرف ردائ
إحضـار  -رضـي اهلل عنـه-المؤمنين عمر بن الخطاب، واشتكى له، فطلب عمـر 

 الضارب. 
شـيئا". وبعـد سـماع كـّل مـا  التكتمماجرى معك و  اذكر: "عمرقال  فلما حضر 

متعجب ــا: الســيد فقــال  .التخــف"ه كمــا لطمــك و الطمــقــال عمــر: " ،جــرى بينهمــا
و ."نعــم، اإلســالم ســوكى بينكمــا"؟ فقــال عمــر: "هــل أســتوي أنــا وهــو فــي ذلــك"

ذات يوم، اختلف أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب رضـي اهلل عنـه مـع يهـودي فـي 
أنكر فـــ. "يتـــإن هـــذا اليهوديأخـــذ در ع  ": علـــي ، فـــذهبا إلـــى القاضـــي، وقـــال ةدرعـــ

، إذا كــــان كــــذلك هــــل معــــك مــــن شــــهود":  لعلــــياليهــــودي ذلــــك، قــــال القاضــــي 
 ، وأحضـــر ولـــده الحسينرضـــي اهلل عنـــه."نعـــم"؟ قـــال علـــي: التتـــأخر" هم و أحضـــر ف
ــــي: لالقاضــــي  فقالع أبيــــه.و در  هــــا مــــنشــــهد الحســــين بأنو  هــــل معــــك شــــاهد "عل

والقضاء العدل  
نسانية  قيم خلقية وا 
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حكــم القاضــي بــأن الــدرع لليهــودي؛ ألن أميــر المــؤمنين لــم ".ال":  علــي؟قــال "آخر
 .يكن معه من الشهود  غير ولده

أميــر المــؤمنين جــاء ذلــك وتعجــب منــه وهــو يقــول : "يــا ســالم!  اليهــودي أعجــبف 
 أميـــر المـــؤمنين ضـــير أصـــدر القاضـــي حكماضـــّده. و معـــي إلـــى قاضـــي المســـلمين ف

. سـبحان اهلل التقطت هـاهفسقطت  عن جملته التي . إنها لدرعبذلك حينما كان صادقا
 وبارك فيه، 

ــر المــؤمنين رح بــذلك . فــإنــي أنمــن بصــدقه وبصــدق ربــه ورســوله األمــين" حتــى أمي
 ، وذلك تشجيعا على صدقه وإيمانه.الدرعأعطاه 

 :)قشم زابن(: تدريبات لغوية  47.
 أجب عما يأتي: (أ)

 جاء رجل من أهل مصر إلى عمر بن الخطاب ؟لماذا  -1
 ولماذا ؟من قال أنا ابن األكرمين  -2
 ماذا حكم عمر بين الرجل المصري وابن عمروبن العاص؟ -3
 لماذا ذهب شخص إلى عمر وماذا اشتكى ؟ -4
 ماذا قال الرجل الضارب متعجبا ؟  -5
 ماذا كان جواب عمر ؟ -6
 لماذا أنكر القاضي شاهد علي ؟ ومن كان شاهده ؟ -7

  أجوبة: 
 جاء رجل من أهل مصر إلى عمر بن الخطاب ألنه كان مظلوما. -1
 .ألنه كان ابن والي مصرأنا ابن األكرمين" ابن عمرو بن العاص "قال  -2

والقضاء العدل نسانية   قيم خلقية وا 
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 ونسٹ

  امڈویل-

أعطى عمر بن الخطاب السوط للرجل المصري المظلوم ليضرب ابن عمرو كما  -3
بين بن الخطاب هذا هو  حكم عمر  .كان ضربه،  قائال له: "اضرب ابن األكرمين"

 المصري وابن عمرو بن العاص.الرجل 
بن الخطاب ألنه كان مظلوما فاشتكى أن لطمه رجل ذهب شخص إلى عمر  -4

 من سادة العرب عندما كان يطوف حول الكعبة. 
 متعجب.ا: "هل أستوي أنا وهو في ذلك"؟ الضارب  السيدقال الرجل  -5
 .: "نعم، اإلسالم سوَّى بينكما"كان جواب عمر  -6
 الحسين رضي اهلل عنه. ن أبي طالب لقرابته منه وهو ولده أنكر القاضي شاهد علي ب -7

ن.(ےیجیك قبس اكالخہص ایبنرپ اس وطر  )زابینلخص الدرس شفهيا  ( ب)

 :(ےیئ رھبہگج یل)اخامأل الفراغ فيمايلي بكلمات من الدرس  (ج)
 اذكر ....................تكتم شيئا. -1 
 هل أستوي ..........................؟ -2 
 .................من سادة العرب............ للحج. -3 

 ...................معك ابنك. -4
 أمير المؤمنين جاء ........................................ و رضى.-5

 اافلظ وك (استخدم الكلمات التالية في جملك د)
ل
 : اامعتسل ےیجیك(ںیم ولمجں اےنپ)درج ذي

 ..........................................................يطوف -1

 ............................................................داس -2
 ..........................................................حضر -3
 ...........................................................حكم -4
 ......................................................... رداء -5
، ثم اكتب ثالث جمل من فعل األمر والنهيتدبّر الجملة النموذجية الخاصة ب )ه(  

 ےلمج  ےک رپ ینبم ومنہن  )ارم و یہنعندك على نمطها 
ل
 ینپا ےلمج نیت رپ ایس رطز ، رھپوغر ےیجیكرپ درج ذي

 : (ےیھکلرطف ےس 

والقضاء العدل  

والقضاء العدل نسانية   قيم خلقية وا 
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 اذكر ما جرى معك وال تكتم شيئا. -
1............................................. 
2............................................ 
3............................................ 

هاا( ےنپ آ اس قبس ےس)ماذا تعلمت من هذا الدرس.7.5 

لک ی
س

ا    ؟كل

"فعل  ياغة، كما تعلمت صمهية العدل ودرست عددا من مناذجه املثاليةتعلمت من هذا الدرس أ
 األمر وفعل النهي" واستخداماهتما املختلفة.

 الخاصة بـ"فعل األمر وفعل النهي".م القاعدة النحوية يتعل
 ے)لعف ارم اور لعف یہن ےس قلعتم رعیب اك وحنی اقدعه  

هي
لک ی
س

): 

 فعل األمر:
 .يدل فعل األمر على مطالبة المخاطب بإحداث شيئ ما 
 :صيغة المفرد المذكر من فعل األمر 

 تبنى على السكون إذا كان صحيح اآلخر.  -
 وتبنى على حذف حرف العلة إذا كان متعل اآلخر.  -

 .قد يكون األمر بالمضارع والالم، وعندئذ يجزم المضارع 
 فعل النهي:           

 .إذا أريد النهي عن الفعل جيء بالفعل المضارع فوضع بعد )ال( الناهية 
 .المضارع بعد )ال( الناهية مجزوم 
  بتاء المضارع، ولكنه قد يبدأ بالياء، وهي األغلب في المضارع المنهي عنه أن يبدأ

 من حروف المضارع.
 .المضارع الصحيح اآلخر يجزم بالسكون 
 .والمضارع المعتل اآلخر يجزم بحذف حرف العلة 
 حدد فعل األمر وفعل النهي في األمثلة اآلتية. (1)

والقضاء العدل نسانية   قيم خلقية وا 
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  امڈویل-

 لعف
ل
 اثمولں يم

ل
 : ارم  اور لعف یہن اتبےیئ( ) دنمرہج  ذي

 اجتهدوا في دروسكم، يا أبنائي. -1
 ليعمل كل طالب واجبه. -2
 ال تباغضوا وال تحاسدوا وكونوا عباد اهلل إخوانا. -3
 ال تتكاسال في أداء الواجب. -4
 تعلموا اللغة العربية وعلموها الناس.  -5
 يا أوالد! تصادقوا وال تتعادوا. -6

 ما يأتي كما في المثال:اكتب عبارات بصيغة األمر طالبا (2)
 ابعروتں وك لعف ارم اامعتسل ركےت وہےئ

ل
ا  )درج ذي ل

 
ں ج

ل
هن

لک

 :ےہ( اثمل ںیم ہکدوابره 
 أن يقرأ محمد الكتاب. مثال: 

، يا محمد!   اقرأ الكتاب 
 أن تحفظ فاطمة درسها. -1
 أن يخبرك زميلك بما حدث. -2
 أن ينتبه ابناك لما تقول. -3
 تتحدث.أن يستمع إليك أصدقانك وأنت  -4

 تغييره:للما يلزم  هأدخل )ال( الناهية على الفعل الذي بين القوسين في الجمل اآلتية وغير  3)(

) لاں ركيل
ل
ں اور رضوری دبتي

ل
هن

لک

 درج لعف رپ الء یہن  دالخ ركےک ےلمج وك دوابره 
ل
 يم

ل
 :)وقيس

 يا معلم )تنسى( واجبك. -1
 اسع إلى الخير و)تدعو( إلى الباطل. -2
 )تقصران( في أداء الواجب.أيها الطالبان  -3
 يا ابنتي )تقولين( إال الحق. -4
 يا أبنائي )تمشون( في األرض مرحين. -5

 :أتيي اأسند أفعال األمر اآلتية إلى كل م (4)

والقضاء العدل نسانية   قيم خلقية وا 
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 لعف ارم وك ےچین
ل
(  )درج ذي لاں ركيل

ل
ں اور رضوری دبتي

ل
هن

لک

 
ل
و ں يم

ي

لغ صي

ے ےئگ 
ه
 :لک

،  نم ،  أقم ، صل ، ، اجتنب   اسكت 
 مفرد مؤنث  _
 مثنى مذكر  _
 مثنى مؤنث  _
 جمع مذكر   _
 جمع مؤنث._

 أدخل األفعال اآلتية في جمل مفيدة من عندك بحيث تكون مجزومة بعد )ال( الناهية:(5)
ں اور رضوری 

ل
هن

لک

 ال یہن اامعتسل ركےت وہےی 
ل
 ااعفل وك اےنپ ولمجں يم

ل
(:)درج ذي اں ركيل ل

ل
ندبتي

 .تقرئين، يأكالن، ترمي، تدعو، استراح   

 ) رھگ اك اكم / وہم ورک( :: واجب منزيل 7.6
)لعف ارم اور جمــل مــن تلقــاء نفســك مســتخدما فعــل األمــر وفعــل النهــي  10اكتــب 

 . رپ ینبم دس ےلمج اینپ رطف ےس ملق دنب ےیجیك( لعف یہن

 اك رتہمج: ترجم ما يلي  7.7 
ل
  :(ےیجیك )درج ذي

 ارگن ےس )رعیب( من العربية إىل اإلنكليزية أو األردية أ)

ي

ا اردو( یيل  :يل
 ال تخف والتكتم شيئا. -1
 ال تأخذا ما ليس لكما. -2
 اجتمعن فورا في قاعة المحاضرات، يا بناتي. -3
 يا راشد! اكتر لي سيارة أجرة. -4
 ال تخالفا أمر والديكما. -5

 )ارگنمن اإلنكليزية إىل العربية  )ب(

ي

 (:رعیب ےس یيل
1.  Answer these questions in Arabic. 
2. Fatima, don’t go to market today. 

والقضاء العدل  
نسانية  قيم خلقية وا 
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  امڈویل-

3. Every student should pay attention to this lesson. 
4.  Boys, don’t sit here in the sun. 
5. Fatima and Salwa, sleep and take some rest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان
 

والقضاء العدل نسانية   قيم خلقية وا 
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 الدرس الثامن

 هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان

  :)قبس اك اعترف(تعريف بالدرس : 8.1 
تعليمقواعدالحروفالجارةواستخدامهافي التراكيب اللغوية هذا الدرس إلى هدف ي

 "هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان". وذلك عن طريق معلومات تخص بمفهومالعربية،

ن)اس قبس ےس  : ماذا تتعلم من هذا الدرس8.2 

لک ی
س

نآپ ایک 

ه

ں ےگ(
ل
  ؟ن

سوف تتعلم من هذا الدرس الحروف الجارة واستخدامها، وتتدرب عليها، مع  
 .".معرفتك بمفهوم "هلجزاءاإلحسانإالاإلحسان

8 

 هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان
نسانية   قيم خلقية وا 
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 ونسٹ

  امڈویل-

 )الص نتم(:: النص 8.3
ومعه ، رم  كان هناك ن  

حيوانات كثيرة في الغابة، وذات مرة  
 ، فصادفه فأر ، نائماالنكم ر كان ذلك 

 ودب على وجهه ومشى. 
وأراد أن  ، وقبض على الفأر . وغضبان ،وثائرا ،هب النمر من نومه منزعجا

ر إلطالق م  وابتهل إلى الن  ، يضربه على األرض فيقتله.بكى الفأر وتضرع
وفي يوم من األيام وقع . فعفا عنه وخلى سبيله، ترحمو  ،سراحه،أشفق عليه النمر

وتقلب تقلبه على  ،طرب فيها النمرضفأخذ ي. شبكة صياد  ضليع، النمر  في شبكة
. الجمر.ولم يتمكن من النجاة

وعجز  .بحث النمر عن الخالص
، وعرف .حتى سمعه الفأر، أرز ف

و أدرك أنه في . واقترب منه
 ،وحيكاه ،سلم عليه الفأر .شبكة

 وطمأنه.
، وأخذ يقرض الشبكة بأسنانه الحادة، ومزقها،حتى نجا النمر من الشبكة

أما أنا فإنني لم أفعل . شكره النمر على هذا المعروف،فقال له الفأر: معروفك أسبق
 وإنما عرفت بالجميل برده بالمثل..شيئا

 وهل جزاء اإلحسان إال اإلحسان.
 ؟ن النمرما هي الدروس التي نستلهمها مف

 الدروس التي نستلهمها من هذه القصة هي:

 هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان
 

 هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان
نسانية   قيم خلقية وا 
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 .تحقيرصغيراجتناب الكبير  -1
و عدم تحقير معروف، وفقا للحديث الشريف : "ال تحقرن من  -2

 .المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق"
 وليس ألحد أن يعيش لوحده. ،الناس للناس محتاجون -3

 :)قشم زابن( : تدريبات لغوية8.4

 أجب عما يأتي: )أ( 
 أين كان النمر؟ -1
 كيف صادف الفأر النمر؟   -2

 جهه؟و ماذا فعل النمر بعدما دّب الفأر على  -3 
 ماذا أراد النمر بعدما قبض على الفأر؟ -4
 ماذا فعل الفأر بعدما قبض عليه النمر؟ -5

 هل عفا النمر عن الفأر؟  -6 
 أين وقع النمر يوما من األيام؟ -7 

  أجوبة: 
 .كان النمر في الغابة -1
 .ذات مرة كان النمر نائما فصادفه فأر -2
 .هب النمر من نومه غاضبا بعدما دب الفأر على وجهه -3
 .أراد النمر أن يضربه على األرض فيقتله -4
 .سراحهبكى الفأر وتضرع وابتهل إلى النمر إلطالق  -5
 .نعم، عفا النمر عن الفأر -6
 .وقع النمر يوما في شبكة صياد ضليع  -7
 .(ےیجیك قبس اكالخہص ایبنرپ اس وطر  )زابینلخص الدرس شفهيا  )ب( 

 هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان
نسانية   قيم خلقية وا 
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  امڈویل-

 :(ےیئ رھبہگج )اخیلامأل الفراغ فيمايلي بكلمات من الدرس  )ج(
 .ذات.........كانذلكالنمر......... -1 
 .......اإلحسان إال ..............هل  -2 
 أخذ............الشبكةبأسنانه............ -3 

 .............الفأر........وابتهل.........النمر -4
 .......تحقرنمن.........شيئا. -5

 اافلظ وك استخدم الكلمات التالية في جملك )د(
ل
 اامعتسل ےیجیك(:ںیم ولمجں اےنپ)درج ذي

 النمر............................................................-1
 الفأر.............................................................-2
 بكى............................................................-3
 .........................................سلم..................-4
 الحيوانات............................................................ -5
تدبّر الجملة النموذجية الخاصة بالحروفالجارة، ثم اكتب ثالث جمل من عندك  )ه(  

 ےلمج  ےک )رحف اجر رپ ینبم ومنہن على نمطها 
ل
ن رپ ایس رطز رھپ، وغر ےیجیكرپ درج ذي

ي

ل

 

رطف ےس  ینپا ےلمج ت

 :(ےیھکل
 ذهب الطالب إلى المدرسة. -
1............................................. 
2............................................ 
3............................................ 

هاا( ےنپ آ اس قبس ےس)تعلمت من الدرسماذا :8.5 

لک ی
س

ا    ؟كل
 واستخدامها كاآلتي: الحروف الجارةتعلمنا من هذا الدرس 

 خرج أستاذي من الصف اآلن. -1
 نجحت الطالبة في االمتحان. -2
 حصل الطبيب على وظيفة في مستشفى. -3

 هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان
 

 هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان
نسانية   قيم خلقية وا 
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 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.اكتب مقالة عن  -4
 هذا القلم للمعلمة. -5

  القاعدة: 
ب، ت، ك، ل، و، منذ، مذ، خال، رب، حاشا، من، عدا، وهي:  17حروف جاره  -

 في، عن، على، حتى، إلى.

 تأتي هذه الحروف قبل اسم من األسماء فتجعل االسم مجرورا.
جمل من تلقاء نفسك مستخدما  10اكتب  :)رھگ اك اكم/وہم ورک(واجب منزلي : 8.6

 .رپ ینبم دس ےلمج اینپ رطف ےس ملق دنب ےیجیك(الحروف الجارة)الحروف الجارة 

 اك رتہمجييلترجم ما : 8.7
ل
 (: ےیجیك)درج ذي

ىل الإنلكزيية أأو الأردية ( أ) ل ےسمن العربية اإ ا اردو(ارگن )رعن   ي يل

ي

 :يل

 يوميا.أذهب إلى مكتبة  الجامعة العامة  1-
2- .  أمي تطبخ الطعام في المطبخ 
 أبي يطالع الكتاب في الغرفة . -3
 القلم على الطاولة . -4
 يكتب الطالب عن أهمية النظافة . -5
 )ارگنمن اإلنكليزية إلى العربية )ب( 

ي

 (:رعیب ےس یيل
1-Man doesn’t stand alone. 
2- What about your health now. 
3- Do you want to go to the market? 
4- They are travelling by train. 
5-My teacher is going to a conference. 

 

 هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان
نسانية   قيم خلقية وا 

2 



     

 51 العربیۃ للمرحلۃ الثانویۃ العامۃ

 ونسٹ

  امڈویل-

 

 

 

 

 

 

 

 تاسعالدرس ال

 التعاون أساسالنجاح
 )قبس اك اعترف(: تعريف بالدرس:9.1

على استخدامها بواسطة قصة هذا الدرس إلى تعليم الضمائر والتدريب هدف ي
 التعاون بين أعمى وأعرج .

ن)اس قبس ےس هذا الدرس من : ماذا تتعلم 2.9

لک ی
س

نآپ ایک 

ه

ں ےگ(؟
ل
 ن

سوف تتعلم من هذا الدرس الضمائر واستخدامها، وتتدرب عليها، مع معرفتك 
 بأهمية التعاون ودوره في النجاح والتقدم.

9 

نسانية التعاون أساسالنجاح  قيم خلقية وا 
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  )الص نتم(:: النص 3.9 
اندلع الحريق في قرية، هرب الناس 

. وكان في هذه القرية هممن منازل
 هماأعمى وآخر  همام ع وكقان، أحد

خافا وفزعا وانزعجا،  هماأعرج، إن
على   هإذ تفّكر األعمى في مخلص. إنه دعا األعرج وأركبأحد.  هماولم يساعد

على ذلك، واألعمى   هالسليمتين ويدله الطريق بعيني. األعرج كان يشاهد هكتف
 ن.نا. وهكذا نجا االثهعلى ظهر  إياهكان يركض برجلين السليمتين حامال 

هذا، ولألعمى واألعرج حكاية أخرى وهي : أّن هناك شخصا يعيش برجل 
 همع خسارت همنذ أن كان صغيرا... فبدأ يكيف حيات هاواحدة واألخرى خسر 

.. رجال أخرى مصنوعة من  هاالتي فقد هالتي فرضت عليه... ووضع مكان رجل
 اعتمادا كامال... هالم يكن يعتمد علي هالخشب .. ولكن

وفي يوم من األيام... كان يمشي لوحده بجانب أحد األنهار...فقابل رجال أعمى 
فأراد ... تقابل األعرج واألعمى عند شاطئ نهر... هفقد نعمة البصرمنذ والدت

االثنان أن يعبرا ذلك النهر إلى ضفته الثانية. حاول األعرج عبور النهر... ولكنه 
 لم يستطع بسبب رجله الخشبية ..وهناك خاطبه األعمى قائال له :

 األعمى : ما بك أيها الصديق؟
األعرج : أريد العبور إلى الجهة 
األخرى ولكن ال أستطيع.. وهنا قص 

 .......األعرج قصته على األعمى
أريد العبور إلى .األعمى : أنا أيضا 

أساسالنجاحالتعاون   
نسانية  قيم خلقية وا 
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  امڈویل-

 الجهة األخرى... ولكن كما ترى .. ال أستطيع أن أرى الطريق..
فأراد األعمى أن يخفف عن صديقه األعرج ... فقال له : هون عليك 

 يا صديقي ...فأنا فقدت نعمة البصر منذ والدتي .. ولم أشاهد النهر أصال . 
 األعرج : وما الحل ... أنجلس هكذا متعطلين ؟؟!!

األعمى : بل نحمد اهلل سبحانه وتعالى ...ألنه جعل لنا عقوال نفكر بها وسوف 
 ذن اهلل.بإنجد مخرجا لهذه المشكلة .. 

 األعرج : وكيف يكون ذلك ..؟؟
 األعمى : نتعاون معا  .

 األعرج : ما ذا ؟ ... كيف نتعاون معا !!! 
مكفوف البصر ولم األعمى : أنت برجل واحدة .. التستطيع بهاعبورالنهر، وأنا 

 أشاهد النهر وال أعرف الطريق ... ولكن إذا تعاونا معا ، نستطيع أن نعبر النهر . 
 األعرج : لقد ضاق صدري بثرثرتك وأريد أن أعرف الحل حاال... وإالّ.......

 األعمى : حسنا ... حسنا ... هدئ من روعك واستمع لي.
 األعرج : هيا أعطني الحل .

لك على كتفي ونعبر النهر...فأنت ستكون عيني التي األعمى : سوف أحم
 تدلني على الطريق...وأنا سأكون ساقيك التي تمشي بهما ...

 األعرج : واهلل إنها لفكرة رائعة... شكرا لك يا صديقي..
وهكذا عندما تعاون الصديقان األعمى واألعرج ...استطاعا عبور النهر 

 معا  بأمان.
مفتاح النجاح والتقدم. وقال تعالى: تعاونوا على هذا يعني أن التعاون 

 (2-5البر والتقوى ، والتعاونوا على اإلثم والعدوان. )

نسانية التعاون أساسالنجاح  قيم خلقية وا 
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 )قشم زابن(:: تدريبات لغوية 9.4
 أجب عما يأتي: )أ( 

 ؟حدث في قرية ذا ما -1
 كم معوقا كان في القرية ؟ -2
 األعرج واألعمى؟لماذا خاف  -3
 من كان يشاهد الطريق بعينيه السليمتين؟ -4
 من تفّكر في مخلص في الحكايتين ؟ -5
 ماهو مفتاح النجاح والتقدم؟ -6
 ماذا قال تعالى؟ -7

  أجوبة: 
 اندلع الحريق في القرية، وهرب الناس من منازلهم. -1
 كان في القرية م ع وكقان، أحدهما أعمى وآخرهما أعرج. -2
 لم يساعدهما أحد. خاف األعرج واألعمى ألنهما  -3
 كان األعرج يشاهد الطريق بعينيه السليمتين. -4
 تفّكر األعمى في مخلص في الحكايتين. -5
 التعاون مفتاح النجاح والتقدم. -6
 قال تعالى : تعاونوا على البر والتقوى ، والتعاونوا على اإلثم والعدوان. -7

 .(ےیجیك قبس اكالخہص ایبنرپ اس وطر  )زابینلخص الدرس شفهيا  )ب( 
 :ےیئ( رھبہگج )اخیلامأل الفراغ فيمايلي بكلمات من الدرس  )ج(

 اندلع ............. قرية. -1 
 .................... الطريق بعينيه السليمتني. -2 
 التعاون مفتاح ................... -3 

 ..................على الرب -4
 .................... والتعاونوا  -5

 التعاون أساسالنجاح

 التعاون أساسالنجاح
نسانية  قيم خلقية وا 
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  امڈویل-

 اافلظ وك  استخدم الكلمات التالية في جملك)د(
ل
 :اامعتسل ےیجیك(ںیم ولمجں اےنپ)درج ذي

 التعاون............................................................-1
 اندلع.............................................................-2
 أركب............................................................-3
 جنا...........................................................-4
 يشاهد............................................................ -5
تدبّر الجملة النموذجية الخاصة بالضمائر، ثم اكتب ثالث جمل من عندك على  )ه(  

 ےلمج  ےک )امضرئ رپ ینبم ومنہن نمطها 
ل
 :(ےیھکلرطف ےس  ینپا ےلمج نیت رپ ایس رطز ، رھپوغر ےیجیكرپ درج ذي

 الصف التاسع ، ومن أنتم؟حنن طالب  -
1............................................. 
2............................................ 
3............................................ 

هاا( ےنپ آ اس قبس ےس):ماذا تعلمت من الدرس 9.5 

لک ی
س

ا    ؟كل
 تعلمنا من هذا الدرس الضمائر واستخدامها كاآلتي: 

 هم أصدقائي. -1
 هو أبي. -2
 أنتم مجتهدون في الدراسة. -3
 أنتما صالحان و جيدان. -4

 القاعدة:
اسم الضمير له عّدة أقسام منها الضمير المرفوع المنفصل فنذكره هنا بالتفصيل  

 ألنه كثير االستعمال:
 حنن مضري املتلكم امجلع :   أأ ان   مضري املتلكم الواحد : 

 أأنت   مضري اخملاطب الواحد املؤنث:  أأنت    مضري اخملاطب الواحد املذكر:

 أأنمت  مضري اخملاطب امجلع املذكر :  أأنامت مضري اخملاطب املثىن املذكر واملؤنث :
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 هو  مضري الغائب الواحد املذكر:   أأننت  مضري اخملاطب امجلع املؤنث :

 هام  مضري الغائب املثىن املذكر واملؤنث:  يه   مضريالغائب الواحد املؤنث:

 هن     مضري الغائب امجلع املؤنث :  مه   مضري الغائب امجلع املذكر :

إذا كان الضمير في حالة الجر بسبب دخول حرف الجر عليه أو بسبب إضافة أي اسم إليه  
وهو كتاب   تخدام كلمةمجرور باساللضمير افإنه يسمى الضمير المجرور. ونذكر هنا جميع صيغ  

 :  ى الضمائرمضاف إلك
 بنا كتا    كتايب                مضري املتلكم امجلع :    مضري املتلكم الواحد :

 كتابك      مضري اخملاطب الواحد املؤنث:    كتابك     مضري اخملاطب الواحد املذكر:

 كتابمك    مضري اخملاطب امجلع املذكر :    كتابكام   مضري اخملاطب املثىن املذكر واملؤنث :

 كتابه   مضري الغائب الواحد املذكر:  كتابكن        مضري اخملاطب امجلع املؤنث :

 كتاهبام                         مضري الغائب املثىن املذكر واملؤنث:   كتاهبا     مضريالغائب الواحد املؤنث:

 كتاهبن     مضري الغائب امجلع املؤنث :    كتاهبم    مضري الغائب امجلع املذكر :

 ) رھگ اك اكم / وہم ورک( : :  واجب منزلي9.6
)امضرئ رپ ینبم دس ےلمج اینپ جمل من تلقاء نفسك مستخدما الضمائر  10اكتب 

 رطف ےس ملق دنب ےیجیك(.

 اك رتہمج)ييل: ترجم ما 9.7
ل
 :( ےیجیكدرج ذي

 نارگن ےس )رعیبمن العربية إلى اإلنكليزية أو األردية ( أ)

ي

انيل ل
ل
 : اردو(ی

ألن المسجد الحراموالمسجدالنبوي أنا مشتاق إلى زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة -1
 فيهما.

 هو يحضر مجلس عالم كبير لكي يستفيد منه .-2 
 اليمكننا أداء حق الوالدين واألساتذة المخلصين. -3 
 يحب أصدقائي أن أزورهم يوم العطلة.-4 
 هي طالبة تجتهد في الدراسة، ويرضى أساتذتها عنها.-5 

 )ارگن من اإلنكليزية إلى العربية )ب( 

ي

 (: رعیب ےس یيل

1- You are appointed in our company, as an accountant. 
2- I am a student of 12th class.  
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  امڈویل-

3- My neighbors are very good, they are educated and religious. 
4- He is hard worker, but his sons are very lazy. 
5- Your mother considers me as her own son, she is too much polite. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 ُمَعّلم

 

 ُمَعّلم
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 لدرس العاشرا

 ُمَعّلم
  )قبس اك اعترف(تعريف بالدرس :  10. 1 

المجتمع؛ مع تعليم أسماء اإلشارة sيعرف هذا الدرس بأهمية المعلم وعظمته في 
 واستعماالتها في اللغة العربية.

ن)اس قبس ےس ماذا تتعلم من هذا الدرس10.2: 

لک ی
س

نآپ ایک 

ه

ں ےگ(
ل
  ؟ن

سوف تتعلم من هذا الدرس مكانة المعلم االجتماعية باإلضافة إلى التدرب على 
 استخدامات أسماء اإلشارة اللغوية العربية . 

10 

نسانية  قيم خلقية وا 
 ُمَعّلم 2
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  امڈویل-

 :اصنل)الص نتم( 10.3:
يلة، ألن ذالعلم فضيلة، والجهل ر 

العلم نور، والجهل ظلمة، في كل زمان 
ومكان. قال اهلل تعالى: قل هل يستوي 

(، وما يستوي األعمى والبصير، وال 6/50الذين يعلمون والذين اليعلمون )
(  ويرفع اهلل الذين آمنوا 35/21الظلمات، وال النور، وال الظل وال الحرور )

 (.58/11منكم والذين أوتوا العلم درجات )
لبشرية جمعاء فصار ولما كان العلم وسيلة لرفع الدرجات، ونافعا ل

التعليم عمال شريفا، وأصبح المعلم رمزا للشرف والكرامة في المجتمع. وذلك 
ألّن المعلم يعّلم األطفال، ويرّبي الجيل، ويزّين الحياة بنور العلم والمعرفة، 
ويبني الوطن واإلنسانية، ويقّدم عجلة التقدم إلى األمام. انظر إلى الصورة 

 سبورة ومعلم وطالب . المذكورة أعاله وفيها 
كّرم اهلل بني آدم بقوله: ولقد كّرمنا بني آدم وحملناهم في البروالبحر 

( وكّرم 17/70ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيال )
عملية التعليم كذلك، عندما انتمى الخالق نفسه إلى التعليم بقوله: وعّلم آدم 

ث في األميين رسوال منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم (، وبع2/31األسماء كّلها )
 (.62/2ويعلمهم الكتاب والحكمة )

حتى قال الرسول األعظم عليه أفضل الصالة والتسليم: إنّما بعثت 
معلما )ابن ماجه( وربط مهنة التعليم والتدريس باألخالق، والتيسير والتحسين 

)مؤطا مالك(، وقال كذلك: إّن  "مكارم األخالقإنّما بعثت ألتّمم "حيث قال: 
اهلل عّز وجّل لم يبعثني معنفا ولكن بعثني معلما ميّسرا. داعيا المولى جل وعال 

 ُمَعّلم

 

 ُمَعّلم
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رّب يّسر وال تعّسر وتّمم بالخير. وقال معاوية بن الحكم السلمي: ما رأيت 
العلم  معلما قبله وال بعده أحسن تعليما منه )جامع مسلم( وهو القائل: "تعلموا

وتعلموا له السكينة والوقار، وتواضعوا لمن تتعلمون منه" فكان أسالفنا يبالغون 
 في احترام معلميهم حتى كانوا يقولون: "من عّلمني حرفا صرت له عبدا".

كان اإلمام الكسائي عالما كبيرا في فن النحو ، وهو يرّبي األمين 
والمأمون ابني خليفة المسلمين في زمانه هارون الرشيد، ويؤدبهما. وذات مرة 
عندما قام الكسائي بعد انتهاء الدرس، فسارع األمين والمأمون إلى إحضار نعلي 

، وأخيرا اتّفقا على أن يقّدم كّل واحد منهما ذلكالمعّلم إليه، فاختلفا فيمن يفعل 
نعلة. وصل الخبر إلى الخليفة  فاستدعى الكسائي وسأل: من أعّز الناس؟ 
فأجاب: ال أعلم أحدا أعّز من أميرالمؤمنين، فقال: بلى، ولكنني أرى أّن أعّز 
الناس من إذا قام من مجلسه تجادل ولّيا عهد المسلمين على تقديم نعليه، حتى 

بأن يتقدم له بنعلة، فظّن الكسائي أن ذلك أغضب رضى كل واحد منهما ي
الخليفة، فاعتذر الكسائي، فقال الخليفة هارون الرشيد: ال واهلل، ياشيخ لومنعتهما 

ما سّرني ورفع قدرهما عندي . اهلل يجزيكم خيرا  ذلكلعاتبتك، ألن  ذلكمن 
، عظمة مهنة التعليم اتضحت، من ذلكفإنك أحسنت في تربيتهما يا موالي .

 والتدريس وكرامة المعلم. ولعل الشاعرأحمد شوقي، لذلك، قال:        
 قم للمعلم وّفه التبجيال         كاد المعلم أن يكون رسوال

 :)قشم زابن(تدريبات لغوية :10. 4

 ( أجب عما يأتي:أ)
 ؟                     و العلمما ه -1
 ؟                    ما هو الجهل -2
 ؟            ما هي أسماء اإلشارة -3

 ُمَعّلم

 

 ُمَعّلم
نسانية  قيم خلقية وا 
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  امڈویل-

 ؟             يائمن كان اإلمام الكس -4
 ؟                        لمن هذا البيت الذي ورد في الدرس -5
 ، وبعثت ألتمم مكارم األخالق ؟من قال: إنما بعثت معلما -6

  أجوبة: 

 فضيلة. العلم -1
 يلة.ذر الجهل  -2
 أسماء اإلشارة هي التي وضعت لإلشارة إلى شخص معين. -3
 ي إماما في النحو ومربي األمين والمأمون.ائاإلمام الكسكان  -4
 هذا البيت ألحمد شوقي. -5
 قاله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. -6
 .(ےیجیك قبس اكالخہص ایبنرپ اس وطر  )زابینلخص الدرس شفهيا)ب(
ن:(ےیئ رھبہگج )اخیلالفراغ فيمايلي بكلمات متوافرة في الدرسامأل )ج(

 العلم ................ -1
 ...........ظلمة -2
 المعلم ............األطفال -3
 كّرم اهلل ......................  -4
 .................معلما -5

 اافلظ وك استخدم الكلمات التالية في جملك)د(
ل
 اامعتسل ےیجیك(:ںیم ولمجں اےنپ)درج ذي

 ....................................……………فضيلة -1
 .......................................................رزيلة  -2
 ........................................................نور  -3
 ......................................................ظلمة  -4
 .........................................................رمز -5

 ُمَعّلم
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 ..................................................التعليم      -6
 .................................................عجلة التقدم -7

تدبّر اجلملة النموذجية اخلاصة باسم اإلشارة، مث اكتب ثالث مجل من عندك ()ه
 ےلمج  ےک ومنہنعلى منطها )اسم إشارة پر مبنی

ل
ن رپ ایس رطز ، رھپوغر ےیجیكرپ درج ذي

ي

ل

 

 ینپا ےلمج ت

 :(ےیھکلرطف ےس 
 هذا معلم يعّلم األطفال .

1-  ........................... 
2- ............................ 
3- ............................ 

هاا( ےنپ آ اس قبس ےس)ماذا تعلمت من الدرس10.5:

لک ی
س

ا    ؟كل
 تعلمنا من هذا الدرس أسماء اإلشارة واستعماالتها:-
 شخص معين.إسم اإلشارة: هو االسم الذى وضع لإلشارة إلى -
 ذلك الولد.مثال : مشار إليه:هو الشخص الذى يشار إليه باسم اإلشارة -
 هذا،هذان، هؤالء، هذه، هاتان، هؤالء.أسماء اإلشارة للقريب : -
 ذاك، ذلك،ذانك، أولئك، تلك، تانك، أولئك.أسماء اإلشارة للبعيد : -

 : وہم ورک( /رھگ اك اكم): واجب منزلي: 10.6
رپ ینبم دس ےلمج أُساءاإلشارة)أسماء اإلشارةجمل من عندك مستخدما  10اكتب 

 اینپ رطف ےس ملق دنب ےیجیك(.

 اك رتہمجييل ترجم ما :10.7
ل
 :( ےیجیك)درج ذي

 نارگن ےس )رعیبمن العربية إلى اإلنكليزية أو األردية ( أ)

ي

ا اردو( یيل  :يل
 هذا الولد يتعلم اللغة العربية . -1

 ُمَعّلم

 

 ُمَعّلم
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  امڈویل-

 هذان الولدان جّيدان .  -2
 هؤالء الناس اليعرفون قيمة العلم .  -3
 انظر إلى هذه الصورة وفيها سبورة ومعلم وطالب .  -4
 أولئك األوالد ال يذهبون إلى المدرسة. -5

 ن)ارگن من اإلنكليزية إلى العربية )ب(

ي

 (:رعیب ےس یيل
1- These students are going to school. 
2- This is a teacher who teaches my brothers. 
3- That is the person who met me yesterday. 
4- These two girls are my class fellows.  
5- These books are more useful than gold. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ُمَعّلم
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 الدرس الحادي عشر

 عاقبة إهمال النظافة وطاعة األم
 )قبس اك اعترف(:: تعريف بالدرس11.1

هذا الدرس إلى تعليم قواعد المركب التوصيفي )الموصوف والصفة( هدف ي
واستخدامه في التراكيب اللغوية العربية، وذلك عن طريق معلومات تخص بعدم االهتمام 

 بالنظافة وعاقبته السيئة وطاعة األم. 

ناس قبس ےس )هذا الدرسمن ماذا تتعلم 11.2:

لک ی
س

نآپ ایک 

ه

ں ےگ
ل
ن

 (؟

سوفتتعلم من هذا الدرس قواعد الموصوف والصفة )المنعوت والنعت(  
واستخدامها، والتدرب عليها، مع االطالع على عاقبة عدم االهتمام بالنظافة، وعدم 

 المباالة بطاعة الوالدين.

11 

النظافة عاقبة إهمال 
 وطاعة األم

 

 ظواهر سلبية
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  امڈویل-

 )الص نتم(:: النص11.3

 .بقلم الحبركان سامي يكتب 

 ،سال الحبر على يده
 .أصابعهالحبر خ وسك 

 ،هلما رأت أم  
 .هابه إلى المدرسةطلبت منه أن يغسل يده قبل ذ  

 أمه. لقولسامي لم يسمع 
 مسح أصابعه بالمنديل. هواكتفى بأن 

 .فتلوث المنديل بالحبر
 ذهب سامي إلى المدرسة

 احارّ  وكان الجو  
 الذي سال على وجهه ،ليمسح به العرق فأخرج المنديل  
 ويضحكون عليه. حوله،يلتفون  ثم رأى التالميذ  

 وهو اليفهم لذلك سببا.
 فليس من عادتهم أن يعملوا ذلك معه

 ادت سخريتهم به،دز اولما 
 .ضحكوسأل أحدهم فأجابه بأن وجهه ملوث بالحبر، وشكله م   ،أتجرّ  

الذي لوثته  ،وفطن إلى أنه حدث من المنديل الملون ،أدرك سامي السبب
 .أصابعه بالحبر الذي سال عليها من القلم

 .ويغسل يده ،وكان عالج ذلك كله ميسورا وهو أنه يطيع أمه

عاقبة إهمال النظافة 
 وطاعة األم

 

 ظواهر سلبية
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 )قشم زابن(:: تدريبات لغوية11.4

  أجب عما يأتي: )أ( 
 ضحك األوالد على سامي؟لماذا  -1
 هل النظافة شيء الزم؟ -2
 كيف تلوث وجه سامي؟ -3
 ماذا قالت أم سامي بعدما رأته إصبعه ملوثا ؟ -4
 هل سمع سامي لقول أمه؟  -5

  أجوبة: 
 ضحك األوالد ألن وجه سامي كان ملوثا بالحبر. -1
 نعم، النظافة شيء الزم. -2
 تلوث وجه سامي من المنديل الملون بالحبر. -3
 يغسل يده قبل ذهابه إلى المدرسة.طلبت أمه أن  -4
 ال، لم يسمع سامي لقول أمه. -5

 .(ےیجیك قبس اكالخہص ایبنرپ اس وطر  )زابینلخص الدرس شفهيا  ( ب)

ن:(ےیئ رھبہگج )اخیلامأل الفراغ فيمايلي بكلمات من الدرس  (ج)

 .........بقلم  ي..........كان سام  -1 
 على يده ..........سال  -2 
 .ويضحكون عليه ..........يلتفون  ................رأى  -3 

 .بالحبر ............تلوث  -4
 ........ذلك ........ليس من عادتهم أن  -5

 اافلظ وك استخدم الكلمات التالية في جملك)د(
ل
 اامعتسل ےیجیك(:ںیم ولمجں اےنپ)درج ذي

 نظافة............................................................-1

  تلوث.............................................................-2

عاقبة إهمال النظافة 
 وطاعة األم

 

عاقبة إهمال النظافة 
 وطاعة األم

 

عاقبة إهمال النظافة 
 وطاعة األم
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  امڈویل-

 وسخ............................................................-3

 جو...........................................................-4

 اكتفى............................................................ -5
 جمل من عندك على نمطهاتدبّر الجملة النموذجية الخاصة بالنعت، ثم اكتب ثالث )ه( 

 

غب

ي

لي
)وقادع ا

 ےلمج  ےک رپ ینبم ومنہن 
ل
ن رپ ایس رطز ، رھپوغر ےیجیكرپ درج ذي

ي

ل

 

 :(ےیھکلرطف ےس  ینپا ےلمج ت

 فاز الولد الذكي بدرجة ممتاز في االمتحان النهائي. -
1............................................. 
2............................................ 
3............................................ 

هاا( ےنپ آ اس قبس ےس)ماذا تعلمت من الدرس:11.5 

لک ی
س

ا    ؟كل

 تعلمنا من هذا الدرس قواعد النعت والمنعوت واستخدامها كاآلتي: 
 الرجل العاقل ناجح في مقصده. -1
 تفوز بالدرجة األولى.الطالبة المجتهدة  -2
 الولدان الكسوالنفاشالن في العمل. -3
 األمهات الصالحات يربين أوالدهن تربية إسالمية.  -4

  القاعدة: 
 ابوتں ںیم وماتقف رضوری ےہ نعت ومنعوت"" -

ل
يل تفص اور وموصف ےک درایمن درج ذي

ي

لغن  : ي

 مثىن مجع، تذكري وتأأنيث، معرفة ونكرهمفرد  -

 رطح ىنثم اور عمج اك یھب ےہ ایس وہان الزیم ذمرك رعمہفوہ وت تفص اك رفمد  ہفارگ وموصف رفمد ذمرك رعم ینعی -

 اقدعه ےہ .

  :وہم ورک(/رھگ اك اكم)واجب منزلي: 11.6 

)وموصف تفص جمل من تلقاء نفسك مستخدما قواعد النعت واملنعوت 10اكتب  

 .رپ ینبم  دس ےلمج اینپ رطف ےس ملق دنب ےیجیك( ےک وقادع

عاقبة إهمال النظافة 
 وطاعة األم
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 اك رتہمجييل:ترجم ما 11.7 
ل
ن (: ےیجیك)درج ذي

ىل الإنلكزيية أأو الأردية ( أ) ل ےسمن العربية اإ ا اردو(ارگن )رعن   ي يل

ي

 :يل
 يحب األب الشفوق كل أوالده. -1

 أمي الحنون كل شهر مرة.أزور  -2 
 الوالدان الباران يحترمان كل إنسان. -3 
 عين أساتذة خبراء لتدريس العربية في جامعتنا. -4 
 البنات الصالحات يلتزمن بالحجاب. -5 

 )ارگنمن اإلنكليزية إلى العربية  )ب( 

ي

 (:رعیب ےس یيل
1-The good boys obey their parents. 
2- The new book is on my table. 
3- We look for a skilled translator for our company. 
4- The trained teacher makes his students satisfied. 
5-I am reading a literary book.  
 

 

 

 

 
 
 
 

عاقبة إهمال النظافة 
 وطاعة األم
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 ثاني عشرالدرس ال

 في العجلة ندامة

  )قبس اك اعترف(: تعريف بالدرس: 12. 1 
ف هذا الدرس بأهمية الصبر والتأّني وخسارة العجلة؛ مع تعليم المثنى ر  ع  يـ  

 واستعماله في اللغة العربية .
ن)اس قبس ےس ماذا تتعلم من هذا الدرس: 12. 2 

لک ی
س

نآپ ایک 

ه

ں ےگ(؟
ل
ن

  
سوف تتعلم من هذا الدرس أّن الصبر والتأّني واجب في غالب األحيان، وربما 
يصاب اإلنسان بخسارة فادحة بسبب العجلة، باإلضافة إلى التدرب على استخدامالمثنى 

 اللغوية العربية . 

12 

 في العجلة ندامة
 

 ظواهر سلبية
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  )الص نتم(:النص: 12. 3 
ل عا بالصيد، وكان عنده   في الصيد.  هماويرافق هما، يحبّ كلبانكان رجل مو 

في المنزل، وابنه كان  هماخرج رجل، ذات مرة، للصيد إلى الغابة، تاركا أحد
 نائما في األرجوحة.

، ويحرك ذنبه ، كأنه يشير رجع الرجل إلى منزله مساء . رأى كلبه يلهث
الدم. انذعر رجل بهذا المشهد، وسارع  ؛ وكانت في أنيابه آثار من ءإلى شي

إلى طفله الذي كان قد تركه نائما في األرجوحة وقت مغادرته إلى الغابة؛ ولم 
يجده فيها. فانزعج، وج ّن جنونه؛ سّل الرجل سيفه من غمده على الفور، وقتل 
الكلب ، ظّنا  بأنه عّض ابنه بأنيابه. بينما كان كذلك إذ خرج ابنه، من ناحية 

نزل، سليما و مبسوطا؛ يشير إلى ناحية أخرى، فيها ذئب مقتول متلطخ الم
بالدماء.ندم الرجل، على ما ارتكبه من خطيئة ناتجة عن الع ج لة، وعدم التأّني 
والصبر، عندما عرف الحقيقه بأن الذئب هو الذي دخل المنزل. فنبحه الكلب 

تا ّسف الرجل تأسفا نبحا وهاجمه مهاجمة شديدة في الدفاع عن الطفل وقتله. 
شديدا على ما ارتكبه من جريمة من قتل كلبه الوفي البرئ.حّبذا لو تمّهل وتأّنى 
وصبر، آلمن بقوله تعالى: "إن اهلل مع الصابرين". وصّدق قول الحكماء: "في 
العجلة ندامة وفي التأني سالمة". وقديما قالوا: " العجلة من الشيطان والتأّني 

 من الرحمان". 

  )قشم زابن(:تدريبات لغوية : 12. 4 
 ( أجب عما يأتي:أ)

 د رجل ؟                        كم كلبا كان عن -1
 الغابة ؟                       رجل بعد الرجوع من الماذا رأى  -2

 في العجلة ندامة
 ظواهر سلبية 
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 رجل كلبه ؟                     اللماذا قتل  -3
 من هجم على ابن رجل الذي كان في األرجوحة ؟                        -4
 لماذا ندم الرجل ؟ -5
 من أنقذ ابن الرجل من الذئب ؟ -6
 ما هي نتيجة العجلة ؟ -7

  أجوبة: 
 كان عند الرجل كلبان. -1
رأى الرجل بعد الرجوع  من الغابة أّن كلبه يلهث، ويحرك ذنبه، كأنه يشير إلى شيء ؛  -2

 وكانت في أنيابه آثار من الدم.                  
 قتل الرجل كلبه ظنّا  بأنه عّض ابنه بأنيابه.                    -3
 هجم ذئب على ابن الرجل الذي كان في األرجوحة .                       -4
 ارتكب خطيئة ناتجة عن الع ج لة، وعدم التأّن والصبر.  ألن الرجل  -5
 أنقذ الكلب ابن الرجل من الذئب. -6
 نتيجة العجلة الندامة .  -7

 .(ےیجیك قبس اكالخہص ایبنرپ اس وطر  )زابینلخص الدرس شفهيا ( ب)
ن:(ےیئ رھبہگج )اخیلالدرسامأل الفراغ فيمايلي بكلمات متوافرة في ( ج) 

 ............... بالصيد..…كان   -1
 خرج رجل ............ الغابة .  -2
 .............. الصابرين . -3
 .......... ندامة وفي التأني ........... -4
 العجلة من......... و.......... من الرحمان. -5
 اافلظ وك استخدم الكلمات التالية في جملك(د)

ل
نےیجیك(:اامعتسل ںیم ولمجں اےنپ)درج ذي

ل عا -1  .........................................................مو 
 .........................................................يلهث -2

 في العجلة ندامة
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 .....................................................ج ّن جنونه -3
 .......................................................الفورعلى  -4
 ...........................................................تا ّسف -5
 ............................................................عجلة -6
 ..............................................................تأنّي -7

، ثم اكتب ثالث جمل من عندك على المثنىتدبّر الجملة النموذجية الخاصة ب)ه(
و ہن  اینثمل)نمطها

م

ي

لن ن

ي

 ی
ب
م

 ےلمج  ےک رپ 
ل
 :(ےیھکلرطف ےس  ینپا ےلمج نیت رپ ایس رطز ، رھپوغر ےیجیكرپ درج ذي

 كان عنده كلبان.
1-  ........................... 
2- ............................ 
3- ............................ 

هاا( ےنپ آ اس قبس ےس)ماذا تعلمت من الدرس 12.5:

لک ی
س

ا   ؟كل
تعلمنا من هذا الدرس أّن الصبر ضروري في األعمال المهّمة وال سيما قبل عقاب أحد 

فمايدّل على اثنين هو مثنى. مثال : باللغة العربية. استعمال المثنىما، باإلضافة إلى تدرّبنا على 
فاّلحان ، طالبان، كتابان. وإنه يكون مرفوعا باأللف والالم مثال: "جاء ولدان"، و "دلهي وممبئي 
مدينتان". ويكون المثنى منصوبا ومجرورا يالياء قبل الحرف المفتوح والنون المجرور مثال: "زرت 

 ين"، و"مررت بطالبين مجتهدين".عالمين معروف
جمل من عندك مستخدما  10: اكتب وہم ورک(/رھگ اك اكم)واجب منزلي :  12. 6

نرپ ینبم دس ےلمج اینپ رطف ےس ملق دنب ےیجیك(. اینثمل)المثنى

 اك ييل ترجم ما : 12. 7
ل
 (: ےیجیكرتہمج)درج ذي

ىل الإنلكزيية أأو الأردية( أ)  ارگن ےس )رعیبمن العربية اإ

ي

ا اردو(ی يل  :يل
 الصبر والتأني مفتاحان للسعادة . -1
 هذان الكتابان جّيدان .  -2

 في العجلة ندامة
 ظواهر سلبية 
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 رأيت طالبين مجتهدين .  -3
 تلك البنتان تحّبان دراسة الكتب .  -4
 افتح النافذتين عندما تهّب ريح النسيم. -5

 ن)ارگنمن اإلنكليزية إلى العربية )ب(

ي

 (:رعیب ےس یيل

1- There are two trees in front of my school. 
2- Hamid has two friends. 
3- Knowledge and ignorance are antonyms. 
4- Morning walk is good for body and soul.  
5- I wrote two letters to my uncle within one month, but he did not reply me.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكذب يهلكو 
 

 في العجلة ندامة
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 ثالث عشرللدرس اا

 الكذب يهلكو 
 )قبس اك اعترف(:تعريف بالدرس : 13.1

والتدريب على الفعل الماضي الثالثي المجّرد هذا الدرس إلى تعليم هدف ي
 يهلك".الكذب الصدق ينجي و درس موضوعه "استخدامه بواسطة 

ن)اس قبس ےس هذا الدرس من ماذا تتعلم  13.2:

لک ی
س

نآپ ایک 

ه

ں ےگ(؟
ل
 ن

واستخدامهوتتدرب الفعل الماضي الثالثي المجّرد سوف تتعلم من هذا الدرس 
 . الصدق وبشاعة الكذبعليه، مع معرفتك بأهمية 

13 

 ظواهر سلبية

 الكذب يهلكو  3
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 )الص نتم(:: النص 13.3

-1- 
كــان   مراهقــاولــدا أن  ي حكــى

رتكــب كثيــرا مــن الخطايــا والــذنوب ي
 نـدمفعاتبه النـاس عتابـا شـديدا حتـى 

ـــــــم نفســـــــه أن يصـــــــلحوحـــــــاول  ، فل
 طلــبو إلــى أمــه  لجــأحتــى  يســتطع،

 ا حالّ.منه
في كل أوصته أّمه بأن يعالج عيبا واحدا وهو الكذب، وأوصته بالصدق        

ا على ذلك، وبعد فترة أراد ال همن تأخذحال، و  دّخن سيجارة أن ي ولدعهد 
ني؟ فهل أكذب؟ تسألألّمي إذا : ماذا أقول قالها إلى فمه رفعفاشتراها، وعندما 

، سرق نقودا من حقيبة أبيه أن ي ولد.وفي اليوم التالي، أراد الدّخنهاال، لن أ
أن يفعل ذنب ا امتنع  ولد. فلم يفعل ذلك، وكلما أراد الألّم لكنه تذكر عهده مع ا

من  نجا، و عيوبه  كلّ الولد   تركحتى األيام مّرت، وهكذا  ال يكذب عن فعله حتى
 بالصدق.زامه تالبفضل دمار سيرته 

-2- 
أن يمزح مع الناس،  أراديرعى غنما ويشعر بملل، ف كان راع يرعى غنما،

الناس  خرجونادى: الذئب، الذئب، 
إليه، وفي أيديهم ع صّي، واستفسروا 

 : أين الذئب ؟ 
 الراعي : اليوجد شيئ .  قال

 الكذب يهلكو 
 

 ظواهر سلبية
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 : الذئب . قلتا : فلماذا ناديتنا و سألو تعّجب الناس و 
 . مزحتفأجاب الرعي : آسف ، إنما أنا 

 الناس إلى بيوتهم آسفين وساخطين . رجع
الــذئبان إلــى قطيعــه بالفعــل فعّضــا الراعــي بأنيابهمــا حتــى  جــاءوبعــد أيــام ،        
عديــدا مـن الغـنم . فنــادى الراعـي : الــذئب،  افترسـاه جرحـا شــديدا بعـد أن جرحـا

الناس نداءه ولم يخرجوا إليه . إنهم لـم يـأتوا إليـه ظنّـا بأنـه يمـزح .  سمعالذئب. 
ارة والهـالك ، وهكذا  كان عقابه ، واّتضح مصير الكذب الذي يـؤّدي إلـى الخسـ

 " .ص د ق: "الك ذوب الي ص دكق ولو  قالواوقديما 

 :)قشم زابن( : تدريبات لغوية13.4
 أجب عما يأتي: )أ( 

 لماذا عاتب الناس الولد المراهق ؟ -1
 ؟ نفسه أن يصلحلماذا حاول الولد المراهق  -2

 ماهي وصية األّم ؟ -3 
 لماذا لم يدّخن الولد السيجارة ؟ -4

 ؟خرج الناس إلى الراعيلماذا  -5 
 ؟بعد أيام ماذا حدث بالفعل مع الراعي  -6 
 ؟لم يأت الناس إلى الراعي مّرة أخرىلماذا  -7 

 ماذا قال الناس قديما؟ -8        

  أجوبة: 
 ألنه كان يرتكب كثيرا من الخطايا والذنوب.عاتب الناس الولد المراهق  -1
 ألّن الناس عاتبوه. المراهق أن يصلح نفسهحاول الولد  -2
 كانت وصية األم البنها أن ال يكذب. -3

 الكذب يهلكو 
 

 ظواهر سلبية

 الكذب يهلكو  3
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أوصته بالصدق في كل حال، وأخذت منه لم يدّخن الولد السيجارة ألّن أّمه كانت -4
 عهد اعلى ذلك، فخاف الولد ماذا يقول ألّمه إذا سألته.

 خرج الناس إلى الراعي ألنه نادى: الذئب، الذئب.   -5
بعد أيام، جاء الذئبان إلى قطيع الراعي بالفعل فعّضاه بأنيابهما حتى جرحاه جرحا  -6

 شديدا بعد أن افترسا عديدا من الغنم .
 لم يأت الناس إلى الراعي مّرة أخرى ألنهم ظّنوا بأنه يمزح. -7
 ولو ص د ق"."الك ذوب الي ص دكق قال الناس قديما : -8
 .(ےیجیك قبس اكالخہص ایبنرپ اس وطر  )زابینلخص الدرس شفهيا  )ب( 

 :(ےیئ رھبہگج )اخیلامأل الفراغ فيمايلي بكلمات من الدرس  )ج(
 .يف كل حال..................... واحدا وهو الكذب، وأوصته بالصدق ...-1 
 وهكذا .............. ترك الولد ............. -2 
 الصدق......................يهلك. -3         

 جاء الذئبان............... فعّضا الراعي ................جرحاه. -4
 اليمَصدَّق................... ..........-5

 اافلظ وك استخدم الكلمات التالية في جملك)د(
ل
 :اامعتسل ےیجیك(ںیم ولمجں اےنپ)درج ذي

 وصية.......................................................... -1
 رعى............................................................ -2
 صدق.......................................................... -3
 ....مزح....................................................... -4
 كذب .........................................................  -5

)ه( تدبّر الجملة النموذجية الخاصة بالضمائر، ثم اكتب ثالث جمل من عندك على 
 ےلمج  ےک )امضرئ رپ ینبم ومنہن نمطها

ل
 :(ےیھکلرطف ےس  ینپا ےلمج نیت رپ ایس رطز ، رھپوغر ےیجیكرپ درج ذي

 .إلى بيوتهمرجع الناس  -
1............................................. 

 ظواهر سلبية

 الكذب يهلكو  3
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2............................................ 
3............................................ 

هاا( ےنپ آ اس قبس ےس):ماذا تعلمت من الدرس 13.5

لک ی
س

ا   ؟كل
 كاآلتي: بالتفصيلوصيغه  الفعل الماضي الثالثي المجّردتعلمنا من هذا الدرس 

 ضمير الغائب الواحد المذكر:           ص دق
 ضمير الغائب المثنى المذكر:            صدق ا 

 ضمير الغائب الجمع المذكر :           صدقوا 
 ضميرالغائب الواحد المؤنث:           صدقت 

 ضمير الغائب المثنى المذكر والمؤنث:    صدق تا 
 ضمير الغائب الجمع المؤنث :          صدقن 

 ضمير المخاطب الواحد المذكر:        صدقت                             
 ضمير المخاطب المثنى المذكر والمؤنث :  صدقتما 

 ضمير المخاطب الجمع المذكر :        صدقتم   
 اطب الواحد المؤنث:         صدقت  ضمير المخ

 ضمير المخاطب الجمع المؤنث :        صدقتن                                                 
 ضمير المتكلم الواحد :                صدقت                            

                                                                ضمير المتكلم الجمع :                   صدقنا                  

 ) رھگ اك اكم / وہم ورک( :: واجب منزلي 13.6

)لعف جمل من تلقـاء نفسـك مسـتخدما الفعـل الماضـي الثالثـي المجـّرد  10اكتب 

ل ّرجمد رپ ینبم دس ےلمج اینپ رطف ےس ملق دنب ےیجیك(.ام

 

ل الثن

ي

 ض

 اك ييل:ترجم ما 13.7
ل
 :( ےیجیكرتہمج)درج ذي

 نارگن ےس )رعیبمن العربية إلى اإلنكليزية أو األردية( أ)

ي

ا اردو( یيل  :يل
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 .عهد ا على ذلك همن تفي كل حال، وأخذأوصت األّم ابنها بالصدق -1
 الك ذوب الي ص دكق ولو ص د ق. -2 

 من الغنم .جاء الذئبان وافترسا عديدا  -3
 ولذلك كذب. مزح الراعي مع الناس -4
 . ا حالّ وطلب منهحتى لجأ إلى أمه  ، فلم يستطع،نفسه أن يصلححاول الولد  -5

 )ارگنمن اإلنكليزية إلى العربية  )ب(

ي

 (: رعیب ےس یيل
1-Corruption kept our state amongst India's backward state. 
2- He wrote a lot of letters to his father within one month.  
3- They got good marks in all subjects this year. 
4- College closed for summer vacation. 
5- The police searched the thief. 
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 عشررابع الدرس ال

 رات د  سكرات ومخمُ 
  )قبس اك اعترف(:تعريف بالدرس: 14.1 

لمسكرات اتعريف بأنواع مختلفة من الإلى تعليم أدوات الشرط مع هذا الدرس يهدف 
 .والمخدرات وتأثيرها على الفرد والمجتمع

ن)اس قبس ےس هذا الدرسمن ماذا تتعلم  :14.2

لک ی
س

نآپ ایک 

ه

ں ےگ(؟
ل
ن

ن

المواد الكحولية وغير الكحولية وأنواعها التي يستخدمها الناس حاليا يشرح هذا الدرس 
مع ذكر آثارها السيئة وأضرارهاعلى الصحة. سوف تتعلم أيضا مفردات جديدة و قواعد نحوية 

 .لم يتم ذكرها في الدروس السابقة والسيما أدوات الشرط

14 
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  امڈویل-

 )الص نتم(:: النص 14.3
الخمر هو أكبر أنواع المسكرات 
وأكثرها انتشارا في العالم. 
والمسكرات جمع م سكر أو 

م سك ر ة وهي كلمة مشتقة من سكر بصفتها حالة تعترض بين المرء وعقله، 
 عليه-ويوجد السكر في الخمور والمشروبات الكحولية والمخدرات. فالرسول 

ـــاء  -الصـــالة والســـالم أقـــام الحـــد علـــى شـــارب الخمـــر بالضـــرب فـــي فن
المسجد )بموجب رواية الصحيحين( قائال : كل مسكر خمر، وكل خمـر حـرام،  
ـــرا. علمـــا  بـــأن  ـــيال كـــان أو كثي ـــه قل ـــه صـــّرح بتحـــريم الخمـــر وشـــربه وبيع كمـــا أن

 المشروبات الكحولية التي تغيب العقل مع نشوة وفرح هي مسكرات وخمور.
الخمر السلبي فهو يبدأ بعد وصوله إلى الدم في فترة قصيرة. أما تأثير        

فإذا شربه أحد فبدأ الخلل في الترکيز علی عمله، وإدمانه يخّرب المعدة و 
شخص إن  يواصل  يسبب أمراض الرئة و 

شرب الخمر لمدة طويلة فهو يصاب 
بأمراض خطيرة مثل نوبات القلب والسرطان 

 وغيرهما. 
لکحول في الدم فال نسبة اإذا ارتفعت و 

يستطيع المدمن أن يرى أو يسمع أو يحّس حتی يدخل المدمن في الغيبوبة. 
وكذلك المخدرات فهي مواد نباتية أو كيميائية لها تأثيرها العقلي والعصبي 

والخمول وتغطي عقله كما والبدني على من يتعاطاها، فتصيب جسمه بالفتور 
يغطيه المسكر بدرجات متفاوتة وقد ينتهي إلى غيبوبة يعقبها الموت المبّكر في 

راتد  سكرات ومخمُ   
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حالة اإلدمان واإلفراط. إنها تصيب البدن واألعصاب بالخدر والعجز مع نوع 
 من الفرح والنشوة.

ومن أشهر أنواع المخدرات األفيون والمورفين والكوكائين والحشيش التي        
تؤدي إلى كسل المعدة واألمعاء واإلمساك المزمن و بعد فترة من إدمانه يؤدي 
إلى اختالل المخ وإتالف الكبد. يستخرج األفيون من نبات الخشخاش الذي 

يزرع وسط مزارع القمح والشعير، 
من األفيون إلى  وتؤدي كمية قليلة

الرغبة في النوم والنعاس وارتخاء 
الجفون ونقص حركتها وحكة 

اصفرار الوجه والشعور و  الجسد
بالغثيان وإبطاء حركة التنفس، 

أما الهيروئين فهو أحد  .وتقليل معدل النبض القلبي، وتدمير بعض خاليا الكبد
مشتقات المورفين وأكثر أنواع المخدرات خطورة. يجعل اإلنسان متعودا عليه 
بعد استهالكه األول. إنه يؤثر على الجهاز العصبي المركزي مثلما يؤثر 
األفيون.فيجب علينا اجتناب استهالك الخمر و المشروبات الکحولية 

اء ربنا المانع منه بقوله : إنما والمخدرات من أجل الحفاظ علی صحتنا ورض
الخمر والميسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم 

 (90تفلحون". )المائدة/

 )قشم زابن(:: تدريبات لغوية 14.4
 أجب عما يأتي: )أ( 

 ؟ما هو أكبر أنواع المخدرات  -1
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  امڈویل-

 التأثير السلبي للخمر؟ما هو   -2
 ماذا جاء في القرآن عن الخمر؟ -3

 من قال: كل مسكر حرام؟ -4 
 ؟ماذا يكونإذا ارتفعت نسبة الکحول في الدم ف -5
 اذكر عددا من أشهر أنواع المخدرات؟ -6

 ماذا يجب علينا؟ -7 

  أجوبة: 
 الخمر هو أكبر أنواع المخدرات. -1
 مدة قصيرة.تأثيره السلبي أنه يعمل ويؤثر في  -2
إنما الخمر والميسر واألنصاب واألزالم  "جاء في القرآن الكريم عن الخمر:  -3

 رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون".
 قاله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. -4
 اليستطيع المدمن أن يرى، أو يسمع، أو يحس. -5
 .األفيون والمورفين والكوكائين والحشيش -6
ستهالك الخمر و المشروبات الکحولية والمخدرات من أجل يجب علينا اجتناب ا -7

 .الحفاظ علی صحتنا ورضاء ربنا
 .(ےیجیك قبس اكالخہص ایبنرپ اس وطر  )زابین لخص الدرس شفهيا )ب( 
 :(ےیئ رھبہگج )اخیلامأل الفراغ فيما يلي بكلمات من الدرس  )ج(

 .المخدرات............................... يوجدالسكر في-1 
 قصيرة............له إلى الدم...........ا تأثير الخمر السلبي أمّ  -2 
 .خمر حرام................... -3 

 .........صاب بأمراض............مشخص شرب الخمر لمدة.......... -4
 ................و المشروبات............... يجب علينا-5
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 اافلظ وك استخدم الكلمات التالية في جملك )د(
ل
 :اامعتسل ےیجیك(ںیم ولمجں اےنپ)درج ذي

 ..........................................................مسكر -1
 ............................................................يخّرب -2
 مدمن.......................................................... -3
 خمر........................................................... -4
 .........................................................جهاز عصبي -5
ثالث جمل من عندك  تدبّر الجملة النموذجية الخاصة بأدوات الشرط، ثم اكتب )ه(  

 ےلمج ےک رپ ینبم ومنہن  أدوات رشط )على نمطها 
ل
رطف  ینپا ےلمج نیت رپ ایس رطز ، رھپوغر ےیجیكرپ درج ذي

 :(ےیھکلےس 
 .إن تذهب  أذهب  معك -
1............................................. 
2............................................ 
3............................................ 

هاا( ےنپ آ اس قبس ےس)ماذا تعلمت من هذا الدرس. : 14.5

لک ی
س

ا   ؟كل
 :شرطالقواعد النحوية المتعلقة بال

الجملة األولى  و هي جملة الشرط و  –و هي تربط الجملتين  تاو الجملة الشرطية: لها عدة أد
 الجملة الثانية هي جملة الجواب.  

أدوات الشرط: هي أدوات تجزم فعلين ي سمكى أولهما: فعل الشرط، وي سمى أخراهما: جواب 
 الشرط أو جزاءه.

 الشرط هي: تاو أشهر أد
 :  زم الفعلين.يجكون، المحل له من اإلعراب. هي حرف شرط، و مبني على الس   إن 

 المثال: إن تذهب  أذهب  معك. إن جئتني أكرمتك. 
إذا جاء نصر اهلل و الفتح. إذا أكرمت مثال:  أتي دائما قبل الفعل الماضيهو حرف شرط ي إذا:
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 الكريم ملكته.
 أسماء شرط للذوات م ن  و ما ومهما:

 للعاقل م ن  :
 لغير العاقل . ما و مهما:

 ":مهما"و "ما"و "من"إعراب 
، إذا كان فعل الشرط متعديا استوفى مفعوله ، أو الزما  تكون في محل رفع مبتدأوهذه الحروف

:  الال يتعدى إلى مفعول ، أو كان فعل الشرط ناقص ) كان وأخواتها ( واستوفى خبرهمث
 فعوالمطلب ولذلك فعل متعد، "يعمل"فعل الشرط". وفي هذا المثال منيعملسوءايجزبه"

"  ال:مث .الفعل المتعدي  يطلب مفعوالأّن  الفرق بين الفعل المتعدي والفعل الالزم".و سوءاوهو"
".وفي هذا المثال منيجتهدينجح. مثال : "الفعل الالزم ال يطلب مفعوال".و أكل الطفل الطعام

 .لم يطلب مفعوال، ولذلك الزم"يجتهد"فعل الشرط 

 .الزم" تعش"فعل الشرط. وفي هذا المثال مثال آخر : مهماتعشتسمع

فعل . وفي هذا المثال  " لجبريل فإنه نزله على قلبكقال تعالى " من كان عدوا 
ضمير مستتر جوازا تقديره هو في محل رفع ،  "كان"استوفى اسمه وخبره ، واسم "كان"الشرط

 . خبر كان منصوب بالفتحة الظاهرة "عدواو"

 ممن ، ما ، مهماتكون في محل نصب خبر ، إذا كان فعل الشرط ناقصا ولم يستوف خبره
اسم شرط جازم مبني على السكون "مهمام". وفي هذا المثال "مايكنعملكفأنت ملو مهمثال: ".

 . في محل نصب خبر يكون

من ، ما ، مهماتكون في محل نصب مفعول به ، إذا كان فعل الشرط متعديا ولم يستوف 
اسم شرط جازم مبني على السكون في  : من. وفي هذا المثال منتجامألجاملهمثال :  مفعوله

  . ب مفعول به ، ألن فعل الشرط متعد ولم يستوف المفعولمحل نص

 . من ، ما ، مهماتكون في محل نصب مفعول مطلق ، إذا دلت على حدث

اسم " مهماوفي هذا المثال " ..... ، أي مهما تسر سيرا فلن "مهماتسرفلن تبلغالمكان بسهولة"
 . شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول مطلق

حيثما " و"متى تزر ني أسعد  بك. مثال :"و حيثماأسماء شرط ،و أنكى ،و أين ،و أيان ،متىوكذلك 
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 .تحل  تأت  البركة  
 ) رھگ اك اكم / وہم ورک( : :  واجب منزلي14.6

 ر  ینبم دس أدوات الشرطجمل من تلقاء نفسك مستخدما  10اكتب 
طپ
ےلمج اینپ )أدوات رش

 رطف ےس ملق دنب ےیجیك(.

 اك ييلترجم ما : 14.7
ل
 :( ےیجیكرتہمج)درج ذي

 نارگن ےس )رعیبمن العربية إلى اإلنكليزية أو األردية( أ)

ي

ا اردو( یيل  :يل
 .ت كرم أستاذ ك يح ب بك إن  -1
 .هب  جز  اي  سوء  ل  عم  ني  م  -2
 تكونوا يدرككم الموت.أينما-3
لناسيعاملوك-4  .كيفماتعامال 
 .م ن  جّد و ج د   -5
 )ارگنمن اإلنكليزية إلى العربية  )ب( 

ي

 (:رعیب ےس یيل

1-We will dress coat if it rains heavily.  
2-If you learn Arabic, you will be successful.  
3- If he has money, he will lend me. 
4- I’ll call the police if you don’t go away. 
5- Whatever you do, you will find its reward. 
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 خامس عشرالدرس ال

 فتطر  
ن)قبس اك اعترف(:: تعريف بالدرس 15.1

هذا الدرس إلى تعليم قواعد األسماء الموصولة واستخدامها في التراكيب هدف ي
 اللغوية العربية، وذلك عن طريق معلومات تخص بمفهوم التطرف وأثره على المجتمع. 

ناس قبس ےس : ماذا تتعلم من هذا الدرس )15.2

لک ی
س

نآپ ایک 

ه

ں ےگ( ؟
ل
ن

ن

سوف تتعلم من هذا الدرس األسماء الموصولة واستخدامها، وتتدرب عليها، مع  
 معرفتك بأضرار ناتجة عن التطرف.

15 

فتطر    

فتطر    
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 )الص نتم(::النص 15.3
التطرف هو اإلفراط والتفريط في السلوك. وهو مضاد للوسطية، 

واالعتدال. ولن تكون الحياة متزنة بدون 
واالعتدال، والتوازن في القول  الوسطية،

والعمل. ألنها بمثابة عجالت طبيعية 
للسير، والتقدم االجتماعي في هذا الكون 
بحسب الفطرة: "فطرة اهلل التي فطر الناس 

(. كما قال جل وعال، ونادى بأنه "ج ع ل ن ا أمة وسطا" 30/30عليها".)
ه: "خير األمور (. ثم أعلن على لسان رسوله مبدأ  شامال  بموجب2/143)

أوساطها".فالتطرف مصيره خيبة، خيبة أمل، ودما. والتطرف غير مقبول في 
المجتمع، الذي يرفض جميع أنواع التطرف والغلو. ويرى اإلنسان الذي يأكل 
طعاما أكثر من جوعه، حريصا على األكل، وطّماعا، متطرفا في ذلك. بينما 

 ومتطرف في صفاته، فتفسد صحته.اآلخر الذي ينام كثيرا، فهو غال في نومه. 
وروي عن طبيب أنه حكى قصة رجلين: أحدهما كان يأكل كثيرا،  

واليعمل. فأصبح ثقيال وبدينا. اليستطيع أن يمشي على رجليه إال بشق نفسه. 
وآخرهما، الرجل الذي كان ينام كثيرا، فإنه أصبح كسوال لم يتمكن من القيام 

ن الشرطة قبضت على الرجلين، اللذين كانا بعمل.وقرأنا خبرا في الجريدة، أ
يتشاجران في آرائهما المتطرفة، فاشتد غضبهما. وتسبب في عنف. إلى أن 
وصل الخبر إلى األسرة، التي كان ينتمي إليها الضعيف. فجاء أقاربه الذين 

لذلك نهى اإلسالم عن التطرف سمعوا الخبر.وضربوا الرجل العنيف وجرحوه. 
في كل شيء، حتى في العبادة. فقد قال رسول الرحمة عليه أفضل الصالة 

 والتسليم لعبد اهلل بن عمرو حين بلغه أنه يعبد كثيرا واليهتم بشؤون المنزل: 
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  امڈویل-

وإن  "صم وأفطر. وقم ونم. فإن لجسدك عليك حقا. وإن لعينيك عليك حقا.
لزوجك عليك حقا. وإن لزورك )زّوارك( عليك حقا". فقال سيدنا سلمان 
الفارسي رضي اهلل عنه: إن لربك عليك حقا. ولنفسك عليك حقا. وألهلك 

 عليك حقا. فأعط كل ذي حق حقه."
فالوالدان اللذان يربيان أوالدهما على التوازن، واالعتدال في القول 

 يارهم. الذين يستحقون أجورهم من عند اهلل.والعمل، هما من كرام الناس، وخ
لعلكم قرأتم قصة موسى وفرعون. كان فرعون عال في األرض، وطغى. 
وجعل أعزة أهلها أذلة. فكانت النتيجة أنه خاب وخسر وهلك. بناء  على أنانيته 

 المفرطة. وما فيها من تصرفات متطرفة.   

 )قشم زابن(: تدريبات لغوية: 15.4
 عما يأتي:أجب  )أ( 

 ماهو معنى التطرف؟ -1
 ما هو ضد التطرف؟ -2
 هل تكون الحياة متزنة بدون الوسطية؟ -3
 ماهو خير األمور؟ -4
 ما هو مصير التطرف؟ -5
 هل اإلنسان الذي يأكل كثيرا وينام كثيرا متطرف؟ -6
 لماذا قبضت الشرطة على الرجلين؟ -7

  أجوبة: 
 .التطرف هو اإلفراط والتفريط في السلوك -1
 .التطرف مضاد للوسطية واالعتدال -2

فتطر    

فتطر    
 ظواهر سلبية
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 .التكون الحياة متزنة بدون الوسطية -3
 .خير األمور أوساطها -4
 .مصيرة التطرف خيبة ودمار وفشل -5
 .نعم، اإلنسان الذي يأكل كثيرا هو متطرف في األكل -6
 .ألنهما كانا يتشاجران على آرائهما المتطرفة -7
 .(ےیجیك قبس اكالخہص ایبنرپ اس وطر  )زابینلخص الدرس شفهيا  )ب( 

 :(ےیئ رھبہگج )اخیلامأل الفراغ فيمايلي بكلمات من الدرس )ج(
 التطرف هو........... في السلوك. -1 
 التطرف مضاد .............................. -2 
 .............لن تكون..........متزنة .............الوسطية  -3 

 التطرف شيء ..............في كل المجتمعات البشرية. -4
 فطرة اهلل .......فطر........عليها. -5

 اافلظ وك استخدم الكلمات التالية في جملك)د(
ل
 :اامعتسل ےیجیك(ںیم ولمجں اےنپ)درج ذي

 التطرف............................................................-1
 الشدة.............................................................-2
 العنف............................................................-3
 الوسطية...........................................................-4
 ....................المجتمع........................................ -5

تدبّر الجملة النموذجية الخاصة باالسم الموصول، ثم اكتب ثالث جمل من  )ه(  
 ےلمج  ےک ل رپ ینبم ومنہن وص)امس ومعندك على نمطها 

ل
ن رپ ایس رطز ، رھپوغر ےیجیكرپ درج ذي

ي

ل

 

 ینپا ےلمج ت

 : (ےیھکلرطف ےس 
 الولد الذي يمشي على الشارع هو صديقي. -
1............................................. 
2............................................ 
3............................................ 

فتطر    
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هاا( ےنپ آ اس قبس ےس):ماذا تعلمت من الدرس15.5

لک ی
س

ا   ؟كل
 تعلمنا من هذا الدرس األسماء الموصولة واستخدامها كاآلتي: 

 الرجل الذي يمشي على الشارع هو صديقي. -1
 الطالبة التي تجتهد كثيرا تفوز بالدرجة األولى. -2
 الولدان اللذان يدخالن المكتبة هما عامالن فيها. -3
 النسوة الالتي يربين أوالدهن يحترمهن جميع األقارب.  -4

 وہم ورک(:/)رھگ اك اكم : واجب منزيل15.6
وموصہل رپ اامسےئ)جمل من تلقاء نفسك مستخدما األسماء الموصولة  10اكتب 

نینبم دس ےلمج اینپ رطف ےس ملق دنب ےیجیك(.

 اكييل :  ترجم ما 15.7
ل
 (: ےیجیكرتہمج )درج ذي

ىل الإنلكزيية أأو الأردية ( أ)  ارگن ےس )رعیبمن العربية اإ

ي

ا اردو(ی يل  :يل
 أشتاق إلى أبي الذي أحبه. -1

 أزور أمي التي أحبها جدا . -2 
 الوالدان اللذان يربيان األود على االعتدال هم من خيار الناس. -3 
 هؤالء أساتذتي الذين علموني العربية. -4 
 البنتان اللتان تدرسان في الجامعة هما مسلمتان. -5 

 )ارگن من اإلنكليزية إىل العربية )ب(

ي

 (: رعیب ےس یيل
1- The man whom I met today is my teacher. 
2- This is the man who won the noble prize. 
3- Ahmad’s father whose ambition was to do Hajj passed away yesterday. 
4- The team that wins will meet the Prime Minister. 
5-Do you remember the reason, why we are learning Arabic. 
 
 

فتطر    
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 حسان إلى الجيرانإلا
 )قبس اك اعترف(:تعريف بالدرس : 16.1

كّل والتدريب على استخدامجوازم الفعل المضارع هذا الدرس إلى تعليم هدف ي
 .درس حول اإلحسان إلى الجيرانبواسطة  منها

ن)اس قبس ےس هذا الدرس من : ماذا تتعلم 16.2

لک ی
س

نآپ ایک 

ه

ں ےگ(؟
ل
ن

ن

وتتدرب كّل ذلك   واستخدامجوازم الفعل المضارع سوف تتعلم من هذا الدرس 
 باإلحسان إلى الجيران.عليه، مع معرفتك 

16 

حسان إلى الجيرانإلا  

حسان إلى الجيرانإلا  
شيةيلوازم مع  
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 نتم(:)الص : النص 16.3
كان اإلمام أبوحنيفة يسهر الليالي في العبادة وتالوة القرآن، وكان له "

جار يقلقه طول الليل، ويزعجه، ويتصور أنه البطل الذي أضاعه قومه، ولم 
 ينتفعوا ببطولته في ميدان القتال، فيغّني بصوت مرتفع قول الشاعر :

داد  ثغرأضاعوني وأّي فتى  أضاعوا         ليوم كريهة وس   
ثّم يعاود هذا العبث والصياح في كّل ليلة، فكان ذلك يفو ت على أبي        

حنيفة خشوع  الصالة وت الوة 
القرآن، ومع هذا لم يؤن ب 

أبوحنيفة جاره، أو يعّنفه على 
 سوء تصّرفه.

وذات ليلة لم يسمع        
اإلمام أبوحنيفة صوته كما 

 اعتاد أن يسمعه، فسأل عنه، فقيل له:
 قبض عليه الشرطة، ألنه كان ي صيح بالليل، وأودعوه السجن.        

فلما أصبح أبوحنيفة ذهب إلى األمير، وشفع في جاره، ولم يبـرح إال بعـد        
أن أطلق األمير سراحه. فقال له أبوحنيفة : أيها الرجل : هـل أضـعناك كمـا كنـت 
ـــل الرجـــل، وقـــال ألبـــي حنيفـــة : جـــزاك اهلل خيـــرا، فقـــد  تقـــول فـــي غ نائـــك؟ فخج 

ى إزعـاج جيرانـه. وهكـذا نـرى حافظت  على حقـوق  جـار ك، ثـّم تـاب، فلـم يع ـد إلـ
أن أبــا حنيفــة احتمــل إيــذاء جــاره، ثــّم أحســن إليــه، فاســتطاع بح ســن معاملتــه أن 

: المطالعـــة العربيـــة للصـــف الثـــاني المتوســـط، المملكـــة العربيــــة )نقـــال  عـــن."ي هـــذ ب طبـــاع  جـــاره
 (96ص م1،1973السعودية، ط 

حسان إلى الجيرانإلا  
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هكذا أحسن اإلمام أبوحنيفة رحمه اهلل إلى جاره، وذلك ألّن اهلل عّز و  
جّل هو خالق الكائنات الحية ورب العالمين، ورسوله رحمة للعالمين جميعا ال 
للمسلمين فقط كما قال في سورة األنبياء "وما أرسلناك إاّل رحمة للعالمين"، 

النساء: "واعبدوا اهلل وال وأمرنا باإلحسان إلى الجيران بموجب آية في سورة 
تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي 
القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل" فأّكد الرسول عليه 
الصالة والتسليم على اإلحسان إلى الجيران المسلمين وغير المسلمين على 

 ن غير أي تفريق ديني أو طبقي أو جنسي فإنه قال :      السواء، وتأدية حقوقهم م
 )اليدخل الجنة من ال يأمن جاره بوائقه.)الجامع الصحيح لمسلم 
  وكذلك قال : "هي في النار" للتي _ قيل له _  إنها تصوم النهار وتقوم

 الليل وتؤذي جيرانها. )أحمد والحاكم(
  واهلل ال يؤمن... من بات"

جنبه جائع وهو شبعان وجاره إلى 
 )أيضا مسلم(يعلم".
  ذبحت شاة لعبد اهلل بن عمر

رضي اهلل عنهما فقال ألهله : هل أهديتم منها لجارنا اليهودي؟ قالوا : ال، قال : 
ابعثوا له منها فإني سمعت رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم يقول : "مازال جبريل 

والترمذي( وجعل عليه السالم  ) أبودانديوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورّثه".
اإلحسان إلى الجار ثمرة من ثمار اإليمان باهلل واليوم اآلخر فقال : "من كان 

 يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليحسن إلى جاره". )البخاري(

حسان إلى الجيرانإلا  
شيةيلوازم مع  
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 ماءها : يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر وقال صّلى اهلل عليه وسّلم
وتعاهد جيرانك وكذلك قال ألم المؤمنين السيدة عائشة رضي اهلل عنها عندما 

 )متفق عليه(سألته:إّن ليجارين فإلى أيهما أهدي؟قال :"إلى أقربهما منك بابا".
  وقال عليه الصالة والسالم : "اليمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة في

أو شريك فال يبعه حتى جداره". )متفق عليه(، ومن كان له جار في حائط 
 يعرض عليه. )الحاكم(

 )قشم زابن(:: تدريبات لغوية 16.4
 أجب عما يأتي: (أ) 

 ؟ماذا كان يغّني جار أبي حنيفة  -1
 لماذا قبض الشرطة على الجار؟ -2
 لماذا ذهب أبوحنيفة إلى األمير؟  -3

 هل الرسول رحمة للمسلمين فقط؟ -4 
 عليه وسّلم ألبي ذّر رضي اهلل عنه؟ اهلل ماذا قال النبي صّلى  -5
 هل تعلم آية من القرآن الكريم أمر اهلل فيها باإلحسان إلى الجار؟ -6

 من ال يدخل الجنة ؟ -9 

  أجوبة: 
 كان جار أبي حنيفة يغني قول الشاعر : -1

 ليوم كريهة وسداد ثغر أضاعوني وأي فتى أضاعوا
 قبض الشرطي على الجار ألنه كان يصيح بالليل. -2
 ذهب أبو حنيفة إلى األمير لشفاعة جاره. -3
 كال! بل الرسول محـمد صلى اهلل عليه وسلم رحمة للعالمين جميعا. -4

حسان إلى الجيرانإلا  
شيةيلوازم مع  
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قال النبي صلى اهلل عليه وسلم ألبي ذر رضي اهلل عنه : "إذا طبخت مرقة فأكثر ماء ها وتعاهد  -5
 جيران ك".

 نعم ، أعلم آية قرآنية وهي: "واعبدوا اهلل والتشركوا به  -6
 اليدخل الجنة من اليأمن جاره بوائق ه.  -7
ن.(ےیجیك قبس اكالخہص ایبنرپ اس وطر  )زابینلخص الدرس شفهيا  )ب( 

 :(ےیئ رھبہگج )اخیل امأل الفراغ فيمايلي بكلمات من الدرس )ج(
 جداره................................اليمنعن أحدكم -1 
 حتى ظننت أنه سيورّثه................................. -2 
 جاره..................واليوم اآلخر.............من  -3 

 ي هذ ب طباع  جاره. .........ثّم أحسن إليه، فاستطاع .........نرى أن أبا حنيفة -4
 .بوائقه.................اليدخل الجنة -5

 اافلظ وك  )د(استخدم الكلمات التالية في جملك
ل
 : اامعتسل ےیجیك(ںیم ولمجں اےنپ)درج ذي

 .......................................................لم يؤن ب -1
 ....................................................يفو ت على -2
 .........................................................لم يبرح -3
 .....................................................ىأحسن إل -4

 .....................................................احتمل5-

، ثم اكتب ثالث جمل من جازم الفعل المضارع تدبّر الجملة النموذجية الخاصة ب )ه( 

 ےلمج  ےک ومنہن  رپ ینبماجزم لعف اضمرع  )عندك على نمطها 
ل
ن رپ ایس رطز ، رھپوغر ےیجیكرپ درج ذي

ي

ل

 

 ےلمج ت

 :(ےیھکلرطف ےس  ینپا
 .لم يع د إلى إزعاج جيرانهو  -
1............................................. 

حسان إلى الجيرانإلا  
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2............................................ 
3............................................ 

هاا( ےنپ آ اس قبس ےس).ماذا تعلمت من هذا الدرس: 16.5

لک ی
س

ا  ن؟كل

 : تنقسم إلى قسمينالفعل المضارع جوازم 

 .الم األمر ، ال الناهيةلم ، لما ، :القسم األول: جوازم تجزم فعال واحدا، وهي أربعة

القسم الثاني: جوازم تجزم فعلين، وهيإن  ، إذما ، م ن  ، ما ، مهما ، متى ، أيان ، أين ، أنّى ، 
 .حيثما ، كيفما ، أي

  " لم ، لما ، الم األمر ، ال الناهية " التي تجزم فعال واحدا مالقسم األول : الجواز 

 فرمثال : لم نسا، حرف نفي وجزم وقلب : لم

 . ا : حرف نفي وجزم وقلبولمّ 

 ا ، أن لم تنفي الحدث مطلقا ، أما لما فتنفي الحدث مع توقع حصولهوالفرق بين لم ، ولمّ 

حرف جزم ونفي وقلبيذوقوا : فعل مضارع مجزوم بـ لما ، وعالمة جزمة حذف النون ألنه  : لما
  . من األفعال الخمسة

 طلبالم األمر ، أو الم ال : الجازم الثالث

 لتجتهد  ،لتذاكر  ،لنحافظ  ،لنسافر   : مثاله

لتجتهد  : الالم الم األمر حرف جازم مبني على الكسر ، تجتهد : فعل مضارع مجزوم بالم 
 .األمر ، وعالمة جزمه السكون

 ال الناهية : الجازم الرابع

 التشرب   – التسافر   – التخرج   : مثاله

 . بـ ال ، وعالمة جزمه السكونناهية ، تخرج : فعل مضارع مجزوم  : ال

 : الجوازم التي تجزم فعلين فهو يشتمل علىالقسم الثاني أّما 

جزمت فعلين ، الفعل األول : " تذاكر  "، والفعل الثاني  " إن   " أداة الشرط، إن تذاكر تنجح   :مثاله
ت وتفصيل أدوا. : " تنجح  " ، ويسمى األول فعل الشرط ، ويسمى الثاني جواب الشرط

 الشرط قد مضى في الدرس الرابع عشر يعني درس المسكرات المخدرات. 

الجيرانحسان إلى إلا  
شيةيلوازم مع  
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 ) رھگ اك اكم / وہم ورک( ::  واجب منزيل 16.6
)ىنثتسم، ونن جوازم الفعل المضـارع -نون التاكيد -نىثالمستجمل من تلقاء نفسك مستخدما  10اكتب 

  ینبم دس ےلمج اینپ رطف ےس ملق دنب ےیجیك(. 
 
د اور وجازم لعف اضمرع ناتكل

 اك ييلترجم ما : 16.7 
ل
  :( ےیجیكرتہمج)درج ذي

 ارگن ےس )رعیبمن العربية إىل اإلنكليزية أو األردية( أ)

ي

ا اردو( ی يل  :يل
 ألعداء.بمشاكل اال يفرحّن أحدكم  -1
 إلى المدرسة ؟لماذا لم تذهب اليوم  -2
 .لم ي بعث الرسل إالّ مبشرين ومنذرين -3
 هل فاز أحد سواك ؟ -4
 .وما أرسلناك إالّ رحمة للعالمين -5

 )ارگن من اإلنكليزية إلى العربية )ب(

ي

ن(: رعیب ےس یيل

1- He did not come here today. 
2- They did not complete their work till now.  
3- You should work hard. 
4- Do not speak loudly. 
5- I will definitely meet you next week. 

 
 
 

 
 
 
 

 األلعاب الرياضية

حسان إلى الجيرانإلا  
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 عشرسابع الالدرس 

 األلعاب الرياضية
  )قبس اك اعترف(:تعريف بالدرس : 17.1 

والتدريب على استخدامه بواسطة  التفضيلاسم هذا الدرس إلى تعليم هدف ي
 .درس حول ألعاب رياضية

ناس قبس ےس )هذا الدرس من : ماذا تتعلم 17.2 

لک ی
س

نآپ ایک 

ه

ں ےگ
ل
ن

ن (؟

واستخدامهوتتدرب عليه، مع معرفتك  اسم التفضيلسوف تتعلم من هذا الدرس 
 . رياضيةالرياضة ودورها في صيانة الصحة البدنية باإلضافة إلى ألعاب بأهمية 

17 

 األلعاب الرياضية
شيةيلوازم مع  
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 )الص نتم(:: النص 17.3
الرياضة البدنية الزمة لكل إنسان ألنها تؤدي إلى تحريك العضالت وتنشيط 
الدورات الدموية، وتشغيل المعدة واألمعاء. فاإلنسان الذي يمارس الرياضة البدنية 

اليهتم بها، إذ أّن  وأنشط مّمنبانتظام يكون متزنا في سلوكه وتصرفاته العادية، 
لدهون فتنقي البدن من الشوائب والسموم الطاقة المبذولة فيها تزيل الشحون وا

 واألمراض والسمنة.
لقد أثبتت الدراسات الطبية الحديثة أن التمشي في الصباح الباكر في        

الهواء الطلق نافع جدا، وكذلك التمشي بعد الع شاء مفيد جّدا، وقديما قالوا : " 
 لولة.تغّدى تمّدى، تعّشى تمّشى." وهذا ما يدّل على أهمية القي

أّما بالنسبة لأللعاب الرياضية الحديثة فإنها خير وسيلة للنشاط البدني        
لإلنسان فإنها تزيل الجمود وتحافظ على التوازن الجسدي بصورة طبيعية فهي 
محمودة عادة  وشرعا  بشرط أن تكون الممارسات الرياضية بريئة من كّل معصية 

 كاآلتي :  الرياضية لعاباألأهم وهادفة إلى تقوية األبدان ومن 
رياضة لعبة من األلعاب األخرى، إنها أشهرهي( Foot Ball)لعبة كرة القدم (1)

، يلعبها فريقان يتنافسان جماعية
لتسجيل األهداف، كل على الفريق 

. ويضم فريق كرة القدم أحد اآلخر
عشر العبا  باإلضافة إلى سبعة 
العبين لالحتياط. ويمكن تبديل 
ثالث العبين على األكثر أثناء 

 .العالمالرياضية شعبية في  األلعابالمباراة. وتعتبر أكثر 

 األلعاب الرياضية
شيةيلوازم مع  

4 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
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 7يتبارى فيها فريقان لكل منهما  رياضة جماعية هي(Volley Ball) كرة اليد(2)
حارس مرمى(. يمرر الالعبون الكرة فيما بينهم ليحاولوا و العبين  6العبين )

مى الخصم إلحراز هدف. وتتألف المباراة من شوطين مدة كل رميها داخل مر 
عدد من األهداف في  أكبر ، والفريق الذي يتمكن من تسجيلدقيقة   30منهما 

 .مرمى الخصم في نهاية شوطي المباراة هو الفريق الفائز
رياضة جماعية يلعبها فريقان، فيهم أحد عشر العبا   (Cricket)الكريكت(3)

لكل فريق. تضرب فيها كرة بحجم قبضة اليد من قبل العب يدعى رامي الكرة 
(Bowler).  ّفيحاول صّد الكرة ا الالعب الخصم الذي يدعى رجل المضرب أم

باستخدام مضرب نحيف شبيه بالمجذاف. يترّكز االنتباه أساسا حول عالمتين 
وهما مجموعة من ثالثة عصي متصلة (Wicket)تشكالن األهداف تدعيان ويكت

 يسقط  تسمى جذوع الكريكت، يحاول رامي الكرة إصابتها لكي 
 .ن على الجذوع ين مثبتتينخشبيتيقطعت

شعبية من حيث عدد  الرياضات أكثرإحدى  ذهي(ennisT)س الطاولةيتن(4)
ن في و الرياضات الكبرى الحالية. يتبارى فيها العب أحدثالالعبين، وهي من 

المسابقات الزوجية.  المسابقات الفردية أو أربعة العبين )العبان لكل فريق( في
تضرب كرة التنس عند اإلرسال بوجه أو ظهر اليد إلى منطقة الخصم، ويتم 

ن في و احتساب النتيجة النهائية بناء على عدد النقاط التي حصل عليها الالعب
نقطة أوال . تتطلب الرياضة سرعة رد الفعل 11المسابقة، بحيث يفوز من يحقق

المدارس الحكومية العصرية والمدارس األهلية ولذلك فإن .لكونها رياضة سريعة
الدينية كلها مهتمة بالرياضة البدنية بما فيها األلعاب الرياضية على السواء فيما 
بين نشاطاتها اإلضافية غير المنهجية الدراسية، علما بأنها تعتبر اإلنسان القوي 

 خير وأنفع من اإلنسان الضعيف.

شيةيلوازم مع  

 األلعاب الرياضية
شيةيلوازم مع  

4 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9
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 )قشم زابن(:: تدريبات لغوية 17.4
 أجب عما يأتي: )أ( 

 ؟الرياضة البدنية الزمة لكل إنسانهل  -1
 ؟أثبتت الدراسات الطبية الحديثة عن التمّشيماذا  -2
 ؟األلعاب الرياضيةأهم ما هي  -3
 ؟فريق كرة القدمكم العبا يكون في  -4
 ؟رة اليدافي كفائز يكون الفريق من  -5
 ؟في الكريكتيترّكز االنتباه أساسا أين  -6

  أجوبة: 
 نعم، الرياضة البدنية الزمة لكل إنسان. -1
 التمشي في الصباح الباكر في الهواء الطلق مفيد جدا للصحة.  -2
 أهم األلعاب الرياضية هي: كرة القدم، كرة اليد، الكريكت، تينس الطاولة. -3
 سبعة العبين لالحتياط.يكون في فريق كرة القدم أحد عشر العبا إضافة إلى  -4
 الفريق الذي يتمكن من تسجيل أكبر عدد من األهداف في مرمى الخصم. -5
 Wicket)يتركز االنتباه أساسا على عالمتين تشكالن األهداف تدعيان ويكت ) -6
ن.(ےیجیك قبس اكالخہص ایبنرپ اس وطر  )زابینلخص الدرس شفهيا  )ب( 

ن:(ےیئ رھبہگج )اخیلامأل الفراغ فيمايلي بكلمات من الدرس  )ج(

 .................... في الهواء الطلق نافع جدا.-1 
 وكذلك ........بعد الع شاء .......... -2 
 الرياضة البدنية ...................... -3 

 .منطقة الخصم ...........................تضرب كرة التنس  -4
 ليحاولوا رميها داخل مرمى الخصم إلحراز هدف. .......................-5

 اافلظ وك استخدم الكلمات التالية في جملك )د(
ل
 :اامعتسل ےیجیك(ںیم ولمجں اےنپ)درج ذي

 األلعاب الرياضية
شيةيلوازم مع  
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 رياضة.......................................................... -1
 لعبة............................................................ -2
 وسيلة.......................................................... -3
 فريق........................................................... -4
 .........................................................خصم  -5
تدبّر الجملة النموذجية الخاصة بالضمائر، ثم اكتب ثالث جمل من عندك على  )ه(  

 ےلمج  ےک )امضرئ رپ ینبم ومنہن نمطها 
ل
ن:(ےیھکلرطف ےس  ینپا ےلمج نیت رپ ایس رطز ، رھپوغر ےیجیكرپ درج ذي

 الشهور األخرى.شهر رمضان أفضل من  -
1............................................. 
2............................................ 
3............................................ 

هاا( ےنپ آ اس قبس ےس):ماذا تعلمت من الدرس17.5

لک ی
س

ا   ؟كل
 تعلمنا من هذا الدرس اسم التفضيل واستخدامه كاآلتي: 

 أشهر من األلعاب األخرى. لعبة كرة القدم -1
 .تنس الطاولةهي من أحدث الرياضات الكبرى الحالية -2
 ومن أصدق من اهلل حديثا. -3
 .أليس اهلل بأحكم الحاكمين -4

 القاعدة:
اسم التفضيل صفة تأتي على وزن " أفعل" وتفيد زيادة المعنى في موصوفها في مقابل   

 غيره. ويستخدم هذا االسم مع حرف "من" ، وكذلك يستخدم بغيره كاآلتي :
زيد أفضل من حامد. طالبة مجتهدة أفضل من طالب كسالن. محّمد أفضل األنبياء )عليهم الصالة 

 والسالم(. 

 األلعاب الرياضية
شيةيلوازم مع  
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خديجة  ويستخدم وزن "ف على" و"أفعل" للموصوف المؤنث عندما ال يستعمل حرف "من" مثال :
 أفضل النساء. خديجة فضلى النساء. 

 ) رھگ اك اكم / وہم ورک( ::  واجب منزلي 17.6

ل رپ ینبم دس ےلمج جمل من تلقاء نفسك مستخدما اسم التفضيل 10اكتب 
یل

ي

فض

 

ي

اینپ رطف )امس 

 . ےس ملق دنب ےیجیك(

 اك ييلترجم ما: 17.7
ل
ن:( ےیجیكرتہمج)درج ذي

 نارگن ےس )رعیبمن العربية إلى اإلنكليزية أو األردية( أ)

ي

ا اردو( یيل  :يل
 حامد أقوى من محمود.  -1
 روسبا أكبر من الواليات المتحدة مساحة. -2
 المؤمن القوي خير وأحّب إلى اهلل من المؤمن الضعيف. -3
 دلهي أكثر سكانا من لكنؤ . -4
 الهند كبرى البلدان في شبه القارة. -5
 )ارگنمن اإلنكليزية إلى العربية  )ب( 

ي

 (:رعیب ےسی يل
1- Evening walk, after dinner is better than sleeping. 
2- Something is better than nothing.  
3- A strong man is more useful than a weak person. 
4- God is greater than all. 
5- Delhi is more famous than other cities in India. 
 

 
 

 

 

 األلعاب الرياضية
شيةيلوازم مع  
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 الدرس الثامن عشر

 رسائل وطلبات
 )قبس اك اعترف(:تعريف بالدرس : 18.1

النثرية، إنهما وسيلتان لالتصال كتابة الرسائل الشخصية والطلبات فن من الفنون 
بين الناس عن بعد، تلبية لحاجاتهم العادية اليومية، ولهما خصائص ومميزات، يعرفهما 

 هذا الدرس كال على حدة.
ن)اس قبس ےس : ماذا تتعلم بهذا الدرس  18.2

لک ی
س

نآپ ایک 

ه

ں ےگ(؟
ل
ن

ن

معرفة  ستتعلم من خالل هذا الدرس كيفية كتابة الرسائل أوال، ثم الطلبات مع
 مرتبطة بهما، باإلضافة إلى قواعد الفعل الثالثي المزيد فيه.

18 

 رسائل وطلبات
شيةيلوازم مع  
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 )الص نتم(:: النص18.3
الرسالة الشخصية من ستة عناصر وهي: )األفضل   تتألف:كيفية كتابة الرسالة

 كتابة بسم اهلل الرحمن الرحيم أّوال بأّول في وسط الرسالة فوق الصفحة ثّم( 
التاريخ: نكتب أّوال، بجانب  -1

الصفحة، تاريخ كتابة الرسالة، واألفضل 
التاريخ الهجري ثم الميالدي تحت 

 ذلك.
: ثّم نخاطب المرسل خطابوال -2

ولنا: عزيزي أو أخي العزيز/أخي الكريم/حبيبي)حبيبتي(/صديقي إليه بق
 العزيز/والدي الجليل/ولدي العزيز ونحو ذلك.

ي فيها المرسل إليه بالسالم حيث نكتب: السالم عليكم والتحية: نحيّ  -3
ورحمة اهلل وبركاته /أو/ تحية طيبة/ تحية وسالما/تحية عطرة مباركة/تحية الود 

 المفضل المختار لدى المرسل والمرسل إليه. التخاطبواإلخاء، وذلك حسب 
 والغرض: )والمراد به أصل نّص الخطاب( : -4
تمنياتنا لكم وألسرتكم/مع حبي وتقديري لكم/مع  والخاتمة: مثال مع أطيب -5

السالمة/وإلى اللقاء/ والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته/وفي الختام تقبل محبتي 
وإخالصي ودمت بخير/واهلل يحفظك ويرعاك/ولكم مني جزيل الشكر وأسمى 

 آيات التقدير.
 ( منه التوقيع)توقيع المرسل -6

 نموذج الرسالة: 

 رسائل وطلبات
شيةيلوازم مع  
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  بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 م15/02/2014

 أخي العزيز:
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،

عنها  أجيبطويل، فقرأتها بسرور وبهجة، و  انتظارنا رسالتكم، بعد تلقي
اآلن بجمال الطبيعة فيها، ومن األماكن التي زرتها،  استمتعاآلن من الهند التي 

وجدت في نفسي سرورا وارتياحا. وهذه مدينة كاليكوت ) كيراال ( المزدهرة 
 بالمناظر الخالبة وبالساحل الطويل الذي  يسر الناظرين في جنوب الهند. 

ومن األماكن التي زرتها أيضا في شمال الهند هي مدينة 
تلك المدينة التي يجري فيها نهر غومتي من وسطها. لكنؤ)أوتاربراديش(، 

في هذه المدينة، وجدت الحدائق و المنتزهات المليئة  اتجهتوحيثما 
 باألشجار في حدائقها الخضراء. 

أما اآلن فإنني أعيش في مدينة حيدرآباد )دكن(، تلك المدينة التي 
د، فيها تشارمينار يوجد فيها أهم معالم حضارية قديمة في والية تلنكانه، الهن

و متحف ساالر جنك  ثريةقلعة غول كندة األ مشاهد طبيعية في باإلضافة إلى
بفنها  يستمتعونو ، اح من معظم أنحاء المعمورةيّ التاريخية، التي يقصد إليها الس  

المعماري الرائع، كما يوجد في هذه المدينة "مدينة راموجي لألفالم" وحديقة 
. ومما يجدر بالذكر أن د هذه المدينة جماال اليوصفللحيوانات، وكّل ذلك يزي

حيدرآباد تتمتع بجامعات عصرية حكومية شامخة أهمها جامعة اإلنكليزية 
 واللغات األجنبية، والجامعة العثمانية، و جامعة موالنا آذاد األردية القومية.

 وفي الختام تقبل خالص حبي و تقديري.
 أخوك:)ماجد(

 رسائل وطلبات
يةشيلوازم مع  
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 :أّما الطلب فإنه يتألف كما سبق ونموذجه كاآلتي 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ه22/1/1436 تحريرا في
 م16/11/2014"   "   

 معالي مدير جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية
 تحية طيبة، وبعد،

حاصل على درجة علما بأنني كم حيطأو ي هذا إلى سعادتكم، طلبأتقدم ب
الدكتوراه في تخصص الترجمة من جامعة اللغة اإلنكليزية و اللغات األجنبية، في 

خبرة التقّل عن أربع سنوات في مجال الترجمة من و أحظى بحيدر آباد، الهند. 
 . العربية إلى اإلنكليزية وبالعكس. وسيرتي الذاتية مرفقة طّيا

ا في كلية اللغات و الترجمة. مساعد اأستاذ لديكم عملالني راغب في إن
، مع معكم التعاقدعلى  الموافقةأرجو من سعادتكم التكرم بالنظر في ذلك، و 

 جزيل شكري لكم.
 .تقديرالحترام و االو تقبلوا بقبول فائق 

 مقدمالطلب :)ماجد محمد( 

 )قشم زابن(: : تدريبات لغوية18.4
 أجب عما يأتي: (أ)

 ؟  المتقدم لطلب الوظيفةما هو المؤهل الذي يحمله  -1
 ؟ ما هي الوظيفة التي يريد المتقدم الحصول عليها -2
 ؟  لماذا تجذب مدينة كيرال السياح إليها -3
 ؟ ما هو اسم النهر الذي يمر في مد ينة لكناو -4
 ؟تشارمنار"يوجد "في أي مدينة  -5

 رسائل وطلبات
شيةيلوازم مع  
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 كم عنصرا في الرسالة الشخصية والطلب؟ -6

  أجوبة: 

 يحمل المتقدم مؤهل الدكتوراة . -1
 يريد المتقدم الحصول على وظيفة أستاذ مساعد. -2
 تجذب مدينة كيراال السياح إليها بجمالها الطبيعي ومناظرها الخالبة. -3
 اسم النهر الذي يمر في مدينة لكنان "غومتي". -4
 يوجد تشار منار في مدينة حيدرآباد.   -5
 الرسالة الشخصية تتألف من ستة عناصر، وهي:  -6

 التاريخ، والخطاب، والتحية، والغرض، والخاتمة، والتوقيع. 
 اافلظ وك  استخدم الكلمات التالية في جملك )ب( 

ل
 اامعتسل ےیجیك(: ںیم ولمجں اےنپ)درج ذي

 ..........................................................تتألف -1
 ............................................................مخاطبة -2
 ..........................................................نحّيي -3
 ...........................................................المفضل -4
 .........................................................المختار-5

هاا( ےنپ آ اس قبس ےس)ماذا تعلمت من هذا الدرس. : 18.5

لک ی
س

ا  ن؟كل

 تعلمت من هذا الدرس ما يلي:
 الفعل الثالثي المزيد فيه يعني الفعل الثالثي الذي  زيد فيه حرف فأكثر مثل كات ب واستكتب 

 حرفان أو ثالثة.فأ وزان المزيد بحرف ثالثة:وقد يزاد فيه حرف أو 
أفعل يفعل إفعال: أرسل يرسل  وزن أ فـ ع ل  ويأ تي كثيرا  للتعدية: نزل الرجل  وأ نزل  الطفل  معه. -1

 إرسال
فّعل يفّعل تفعيل:  وزن فـ عكل وغالب معانيه التكثير والتعدية: م زكق وكسكر، نزكل الطفل  والده. -2

 عّلم يعّلم تعليم

 رسائل وطلبات
شيةيلوازم مع  

4 



   

 العربیۃ للمرحلۃ الثانویۃ العامۃ

 امڈویل-

 ونسٹ

110 

 

وزن فاعل وغالب معانيه المشاركة في الفعل، والتكثير: حاورت زميلي، ضاعفت أجر  -3
 فاعل يفاعل مفاعلة: خاطب يخاطب مخاطبة العامل.

 وأ وزان الثالثي المزيد بحرفين خمسة:
 المطاوعة: انكسر وانشق، أ زعجته فانزعج وزن انـ ف ع ل ويدل على -1
تـ ع ل ويدل على المطاوعة غالبا : جمعتهم فاجتمعوا، وعلى المشاركة: اختصموا. -2  وزن افـ 

 افتعل يفتعل افتعال: اختار يختار اختيار
 وزن افـ ع لك يكون في األ لوان والعيوب الخ ل قية: احضرك الشجر، اع و ركت عينه. -3
تفّعل  ل على المطاوعة حينا  مثل: علكمته فتعلكم، وعلى التكلف مثل تحلكم وتشجكع.تفعكل  يد -4

 يتفّعل تفّعل: تأّلف يتأّلف تألف
وزن تفاعل يدل على المشاركة، وإظهار غير الحقيقة، والمطاوعة: تحاكم الخصمان،  -5

 تمارض، باعدته فتباعد.
 وأوزان الثالثي المزيد بثالثة أحرف أربعة:

وزن استفعل وأهم معانيه الطلب والتحول: استغفر ربه، استنوق الجمل استتيست الشاة  -1
 واسترجلت المرأ ة واستحجر الطين.

ل ولى، اخش و شن. -2  وزن افـ ع و ع ل  يدل على قوة المعنى أ كثر من الثالثي: اعشوشب، اح 
 سرع( اعلوكط البعير  )ركبه(.وزن افـ ع وكل يدل على قوة المعنى أكثر من الثالثي: اجلكوذ )أ   -3
 وزن افعالك يدل على قوة المعنى أكثر من الثالثي: اخضارك الشجر -4

 ) رھگ اك اكم / وہم ورک( : :  واجب منزلي18.6
ــــدرس  ــــا واحــــدا مــــن تلقــــاء نفســــك مســــتفيدا بهــــذا ال اكتــــب رســــالة شخصــــية وطلب

یله اك اامعتسل   ه  ےئاافتسدة ركےت اس قبس ےس)ومســــتخدما الفعــــل الثالثــــي المزيــــد فيــــه
د ف ل زميل

 

اورلعف الثن

  ه  ےئ اینپ رطف ےس دو طخ اور دو دروخاتس ملق دنب ےیجیك(.ركےت

 اك ييل: ترجم ما  18.7 
ل
  :( ےیجیكرتہمج)درج ذي

ل ےسمن العربية إلى اإلنكليزية أو األردية( أ) ا اردو(ارگن )رعن   ي يل

ي

 :يل

 رسائل وطلبات
شيةيلوازم مع  
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 .تلقينا رسالتكم، بعد انتظار طويل، فقرأتها بسرور وبهجة -1
 يشتغل حامد في النهار ويستريح ليال. -2
 دلهي فواكه متنوعة نستمتع بها في مواسمها.في مدينة توجد  -3
 .يتكون هذا الكتاب من خمسة أبواب -4
 .لبكالوريوس بجامعة علي كرهتخرجت في ا -5

 ي ےس)ارگنمن اإلنكليزية إلى العربية  )ب( 

ي

ل(: يل  رعن 

1- I want to work as a teacher. 
2- He is fond of reading. 
3-  Our university consists of many faculties. 
4- This book is very interesting. 
5- My teacher teaches me well.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 رسائل وطلبات
شيةيلوازم مع  
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 الدرس التاسع عشر

 فكاهة
 )قبس اك اعترف(:: تعريف بالدرس 19.1

واستخدامها في  الحرف المشبهة بالفعلهذا الدرس إلى تعليم قواعد هدف ي
التراكيب اللغوية العربية، وذلك عن طريق معلومات تخص بمفهوم الفكاهة مع بعض 

 الفكاهات العربية. 
ن)اس قبس ےس : ماذا تتعلم من هذا الدرس 19.2

لک ی
س

نآپ ایک 

ه

ں ےگ(؟
ل
ن

ن

واستخدامها، وتتدرب  األحرف المشبهة بالفعلسوف تتعلم من هذا الدرس  
 عليها، مع معرفتك بمعنى الفكاهة وبعض الفكاهة.

19 

 فكاهة
شيةيلوازم مع  
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 )الص نتم(:: النص19.3

الفكاهة عبارة عن المزاح،إنها حاجة بشرية، للترويح عن ساعات العمل 
يحبون  وطول التفكير والدراسة، فالناس

المزاح، ويطربون للفكاهة. وللفكاهة 
أنواع، أصغرها "نكتة" من حيث 
الحجم، ثم "نادرة" ذات حكاية قصيرة 
بين الجد والهزل. يستخدمها العوام 

والخواص، والمهر جون إلدخال السرور والبهجة في النفوس، وإضحاك الناس، 
 مع فتح باٍب للتفكير واتخاذ دروس وعبر.

ا" ونوادره، ونوادر كتاب البخالء لمؤلفه الجاحظ أشهرها نكت "جح
 باللغة العربية.

ّلی ومال كما توجد في الهند باللغات العديدة نوادر  بير بل وشيخ چ 
 نصير الدين. 

 وإليكم بعض النكت على سبيل المثال:
( :"كان جحا يمر مع صديق له، فرأى منارة مرتفعة، ولم يكن صديقه قد 1)

قبل، فقال:كيف يبنون هذه ؟!! فقال جحا: هذه بئر رأى أية منارة من 
 مقلوبة

ذات يوم جلس ثالثة أوالد يتفاخرون بآبائهم فقال األول: إن أبي سريع  (:2)
للغاية، إنه يرمي السهم من النبل ويبدأ في الجري حتى يصل إلى الهدف 
 قبل السهم. رد الولد الثاني قائال : إن أبي أسرع منه، فهو يطلق الرصاصة

من مسدسه ويبدأ في الجري حتى يصل إلى الهدف قبل الرصاصة التي 

 فكاهة
شيةيلوازم مع  
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أطلقها. قال الولد الثالث: أبي أسرع من أبويكما، فهو دائما  يعود إلى البيت في 
 .الساعة الرابعة، بالرغم من أن عمله ينتهي في الخامسة

 "اشترى جحا باذنجانة ووضعها في صندوق مقفل.   (:3)
 أين الباذنجانة يا ت رى؟   سألته زوجته:
 إني وضعتها في الصندوق المقفل خوفا من اللصوص. أجاب جحا:

 يا سالم! هل يسرق اللصوص باذنجانتك الرخيصة؟  الزوجة:
يسرقون  أنت التعرفين أن اللصوص، في هذه الدنيا، بلى! ويا للعجب!  جحا:

 كل شيء، حتى ولوكان أرخص شيء من ذلك؟ 
وجاري هذا اسمه منصور، ال واهلل، الباذنجان رخيص جدا في السوق، الزوجة:

 .ويوزع، عند الحصاد، مجانا بين جيرانهيزرع الباذنجان، 
أخبريني، عزيزتي، عندما يوزع، لكي آخذ منه كثيرا من الباذنجان، لمدة  جحا:

 شهور، بالمجان.
أنت رجل قوي والطفيليين، معاذ اهلل أن تكون من المتسولين،  الزوجة:قالت 

وهلل الحمد، توكل على اهلل، ومن يتوكل على اهلل فهو حسبه، وسليم، ياحبيبي، 
والتنس حديث نبي الرحمة والخير:"اليد فاجتهد في كسب الحالل من الرزق، 

 العليا خير من اليد السفلى".

  زابن(:)قشم: تدريبات لغوية  19.4

 أجب عما يأتي: )أ( 
 ماهي الفكاهة؟ -1
 من هو جحا؟  -2

 من هذه الشخصيات في لغتنا كمثل جحا؟ -3 

 فكاهة
شيةيلوازم مع  
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 ماذا اشترى جحا من السوق؟ -4
 أين وضع جحا الباذنجانة في بيته؟  -5

 لماذا جلس ثالثة أوالد ؟ -7 
 الدرس ؟هل يبدو جحا بخيال خالل هذا  -8 

  أجوبة: 

 الفكاهة عبارة عن المزاح. -1
 جحا رجل الفكاهة والضحك.  -2
 مال نصر الدين وشيخ جلي مثل جحا في لغتنا. -3
 اشترى جحا باذنجانة من السوق. -4
 وضع جحا باذنجانته في الصندوق. -5
 جلس ثالثة أوالد ليتفاخروا بآبائهم. -6
 نعم، يبدو جحا بخيال في هذا الدرس. -7
 .(ےیجیك قبس اكالخہص ایبنرپ اس وطر  )زابینشفهيالخص الدرس  )ب( 

ن:(ےیئ رھبہگج )اخیلامأل الفراغ فيمايلي بكلمات من الدرس )ج(

 الفكاهة عبارة عن .......... -1 
 .بير بلتوجد ..... الهند باللغات العديدة ........  -2 
 اشترى......... باذنجانة و وضعها في ............مقفل. -3 

 ............... عليكم ............ من نوادر ج حا -4
 اليد........خير من ..........السفلى. -5

 اافلظ وك )د(استخدم الكلمات التالية في جملك
ل
 اامعتسل ےیجیك(:ںیم ولمجں اےنپ)درج ذي

 النادرة............................................................-1
 جحا.............................................................-2
 اليد............................................................-3

 فكاهة

شيةيلوازم مع فكاهة  
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 القصة...........................................................-4
 وضع............................................................ -5

تدبّر الجملة النموذجية الخاصة بالحرف المشبه بالفعل، ثم اكتب ثالث جمل من  ( ه) 
 ےلمج  ےک ابلعفل رپ ینبم ومنہن  )رحف ہبشمعندك على نمطها 

ل
ن رپ ایس رطز ، رھپوغر ےیجیكرپ درج ذي

ي

ل

 

 ےلمج ت

 : (ےیھکلرطف ےس  ینپا

 إن األستاذ حاضر في حجرة الدرس. -
1............................................ 
2............................................ 
3............................................ 

هاا( ےنپ آ اس قبس ےس):ماذا تعلمت من الدرس 19.5 

لک ی
س

ا    ؟كل

 تعلمنا من هذا الدرس األحرف المشبهة بالفعل واستخدامها كاآلتي: 
  هي: إنك، أنك، كأنك، لكنك، ليت، لعل. األحرف المشّبهة بالفعل

 إن الولد  قائم  
 لعل األستاذ  غاضب  

 كأن الشاب  أسد  
 ظننت أن التلميذ  فاشل  

 ليت الشباب  راجع  
 إن الولد  قائم  لكن الرجل  جالس  

ال )للترّجي(، لعلّ  )للتمّني(، ليت )لالستدراك(، لكنّ  شبيه(،)للت كأنّ  )للتوكيد(، أنّ و  إنّ  -1
 )لنفي الجنس(.  

، فتنصب األّول، ويسّمى اسمها، المبتدأ والخبر على الحروف المشبهة بالفعل تدخل -2
، لكّن زهيرا  مقيم [.   وترفع الثاني، ويسّمى خبرها، نحو: ]إّن خالدا  مسافر 

 (:وہم ورک /)رھگ اك اكم : واجب منزلي19.6 

 فكاهة

شيةيلوازم مع  

 فكاهة 4
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 )رحوف ہبشمالحرف المشبهة بالفعلجمل من تلقاء نفسك مستخدما  10اكتب 

نابلعفل رپ ینبم دس ےلمج اینپ رطف ےس ملق دنب ےیجیك(.

 اك ييل: ترجم ما  19.7
ل
 (: ےیجیكرتہمج)درج ذي

ىل الإنلكزيية أأو الأردية ( أ)  ارگن ےس )رعیبمن العربية اإ

ي

ا اردو(ی يل  :يل
 المحاضرات. إن الطالب حاضرون في قاعة -1

 الباب مفوح ولكن النافذة مغلقة. -2 
 كأن الولدين العبان كرة القدم. -3 
 لعل البنت حاضرة في البيت. -4 

 ليت الجو بارد في الصيف. -5
 )ارگنمن اإلنكليزية إلى العربية  )ب(

ي

 (:رعیب ےس ی يل
1- Indeed he is successful in his exams. 
2- The young man looks like a hero. 
3- The house is new but the furniture is old. 
4- I wish that the student was present. 
5-I confirm that Allah is one.  

 
 

 

 

 جحاوالحمارالناقص

شيةيلوازم مع  

 فكاهة 4



   

 العربیۃ للمرحلۃ الثانویۃ العامۃ

 امڈویل-

 ونسٹ

118 

 

 
 
 

 
 
 

 
 الدرس العشرون

 جحاوالحمارالناقص
 )قبس اك اعترف(:: تعريف بالدرس 20.1

هذا الدرس إلى تعليم قواعد العدد والمعدود واستخدامها في التراكيب هدف ي
 جحا. نادرة من نوادر اللغوية العربية، وذلك عن طريق معلومات تخص ب

ن)اس قبس ےس  هذا الدرس من: ماذا تتعلم 20.2

لک ی
س

نآپ ایک 

ه

ں ےگ(؟
ل
 ن

سوف تتعلم من هذا الدرس العدد والمعدود واستخدامها، وتتدرب عليها، مع  
 معرفتك بجحا والحمار الناقص.

20 

 جحاوالحمارالناقص
شيةيلوازم مع  
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 )الص نتم(:: النص 20.3

كان من عادة أهل بلدة ج حا أن يتناوبوا في الذكهاب من بلدتهم إلى 
بلدتهم بضعة كيلو مترات، لطحن الق مح كل البلدة المجاورة، والتي تبعد عن 

أسبوع. وفي يوم جاءت نوبة جحا، وقد جمع 
أهالي البلدة تسعة  حميٍر محمكلة بالقمح. 

إليك يا -اقترب عمدة البلدة من جحا وقال: 
جحا تسعة  حمير، إياك أن تفقد أي واحد 

 منها في الطريق.
طحون، لنصنع الفطائر قال جحا: اطمئن، سأذهب وأعود بسرعة بالدقيق الم

 والخبز.
ثم ودكعه أهل البلدة، وسار جحا بالحمير بعد أن ركب أحد ها. وفي 
، وعّدها ثمانية فقط، فانزعج، واعتقد أن  الطريق خطر بباله أن يـ ع دك الحمير 
حمارا ضاع، وخاف من أهل البلدة. نزل جحا عن حماره وأوقف الحمير، وأخذ 

جار، ثم عاد وعدكها مرة ثانية ، فوجدها تسعة ينظر هنا وهناك، وخلف األش
 سبحان اهلل لقد أخطأت الحساب في المرة األولى.-بالتمام والكمال، فقال: 

ركب جحا حماره، ومشى. وبعد قليل، فإنه ارتبك وفككر أن يعد الحمير 
مرة أخرى، فإذا بها ثمانية حمير فقط، فقال في نفسه مندهشا: ماهذه اللعبة 

لتي يلعبها معي هذا الحمار التائه.  نزل جحا عن حماره مرة أخرى، السخيفة ا
 وأخذ يعدها من جديد فوجدها تسعة.

ج نك جنونه وفكر في أن يكون هناك من يداعبه، ويتالعب به، فجلس  
على األرض، وهو ينظر إلى الحمير قائال: سأرى اآلن كيف يختفي الحمار. 

 جحاوالحمارالناقص
شيةيلوازم مع  
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أمامه، وفي الطريق أخذ يعد الحمير وبعد قليل، ركب حماره، وساق الحمير 
فوجدها ثمانية، فتوقف عن السير، وإذا برجل عجوز ي قب ل على جحا. سأل 
الرجل عن حال جحا وماسبب حيرته؟ قال جحا: أال يكفيني الناس؟ حتى 
الحمير تريد أن  تعبث بي!! ثم نزل من فوق حماره. قال الرجل: وماشأن 

 ال جحا: كيف وهناك حمار يختفي ويظهر. الحمير بك؟ إنها التفهم شيئا. ق
علم الرجل بماحدث لجحا، فضحك، وقال: لقد عددت  الحمير، وهي 
تسعة بالتمام والكمال، هّيا اركب حمارك، وتوكل على اهلل. والتدع الوهم يسيطر 
عليك. ركب جحا حماره، وسار قليال، ثم قام وعدك الحمير، فوجدها ثمانية، 

مع صوته. فجاء فصرخ مستغيثا بالرجل العجوز. وكان اليزال قريبا منه بحيث س
الرجل وسأل جحا: ماذا جرى؟ قال جحا وهو يبكي: انظر إنها مازالت ثمانية، 
ولست  واهما. ضحك الرجل وقال: إنك لم تعدك الحمار الذي أنت راكبه. وهذا 
هو سبب االرتباك في العد ، وهو أنك تعد الحمير بغير حمارك، فتكون ثمانية، 

 ة. فإذا نزلت وأعدت العد وجدتها تسع
ضرب جحا بيده على جبينه بشدة ونزل عن حماره، وأخذ يقبل الرجل 
شاكرا له وهو في سعادة بالغة. ثم ودعه الرجل العجوز وركب جحا حماره وساق 
أمامه قافلة الحمير. عاد جحا إلى بلدته بعد أن طحن القمح وأصبح دقيقا، وقد 

دة عن صعوبة واجهها في استقبله أهل بلدته ورّحبو به ترحيبا، وسأله عمدة البل
الطريق، فقال جحا: ما أكثر الصعوبات البشرية التي تأتي من احتجاب الحقيقة 

 عن العقل بحجاب الغفلة، لقد كدت أخسر حمارا بسببها. 

 )قشم زابن(:: تدريبات لغوية 20.4
 أجب عما يأتي: )أ( 

 جحاوالحمارالناقص
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 ماذا كانت عادة أهل البلدة؟ -1
 لماذا كان أهل البلدة يذهبون إلى البلدة المجاورة؟  -2

 كم كانت تبعد البلدة المجاورة التي يذهبون إليها؟  -3 
 كم حمارا جمعه أهل البلدة لجحا؟  -4
 كيف ذهب جحا إلى البلدة؟  -5

 كم مرة عدك جحا الحمير؟   -6 
 لماذا كان عدد الحمير ثمانية؟ -7 

  جوبة:أ 

 كان من عادة أهل البلدة أن يتناوبوا في الذهاب إلى البلدة المجاورة. -1
 كان أهل البلدة يذهبون إلى البلدة المجاورة لطحن القمح. -2
 كانت تبعد البلدة المجاورة على بضعة كيلو مترات. -3
 جمع أهل البلدة تسعة حمير. -4
 ذهب جحا إلى البلدة راكبا حمارا . -5
 مرات.عّد جحا حميره سبع  -6
 ألن جحا كان اليعد الحمار الذي يركبه. -7

 .(ےیجیك قبس اكالخہص ایبنرپ اس وطر  زابین)لخص الدرس شفهيا  ( ب)

ن:(ےیئ رھبہگج )اخیلامأل الفراغ فيمايلي بكلمات من الدرس  (ج)

 .كان من........ أهل بلدة ......... أن يتناوبوا -1 
 .............. محمكلة.جمع ........ البلدة تسعة   -2 
 سار......... بالحمير ......... أن ركب أحد ها -3 

 .ضرب.......... بيده على .............. بشدة -4
 .علم ......... بماحدث ......... فضحك -5

 اافلظ وك (استخدم الكلمات التالية في جملك د)
ل
ناامعتسل ےیجیك(:ںیم ولمجں اےنپ)درج ذي

 جحاوالحمارالناقص
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 الرجل............................................................-1
 البلدة.............................................................-2
 ضحك............................................................-3
 ضرب...........................................................-4
 ............................................................ركب -5
تدبّر الجملة النموذجية الخاصة بالعدد والمعدود، ثم اكتب ثالث جمل من عندك  ( هـ)

 ےلمج  ےک )دعد دعمود رپ ینبم ومنہن على نمطها
ل
ن رپ ایس رطز ، رھپوغر ےیجیكرپ درج ذي

ي

ل

 

 :(ےیھکلرطف ےس  ینپا ےلمج ت

 رأى الوالد أحد عشر كوكبا على السماء. -
1............................................. 
2............................................ 
3............................................ 

هاا( ےنپ آ اس قبس ےس):ماذا تعلمت من الدرس20.5

لک ی
س

ا  ن؟كل

 واستخدامها كاآلتي:  قواعد العدد والمعدودتعلمنا من هذا الدرس 
 العدد  -1

 امرأة واحدة        -                   رجل واحد
 امرأتان اثنتان        -                  رجالن اثنان
 سبع نساء   -      سبعة رجال

 إحدى عشرة  امرأة        -              أحد  عشر  رجال  
 اثنتا عشرة  امرأة        -               اثنا عشر  رجال  

 إحدى وعشرون امرأة        -        واحد وعشرون رجال  
كان ذلك في اإلفراد أو  األعداد من الثالثة إلى العشرة تخالف المعدود في كل حال، سواء 

 و العطف، فيقال:التركيب أ

 جحاوالحمارالناقص
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 سبع فتيات      -               سبعة رجال     
 سبع  عشرة  فتاة      -         سبعة  عشر  رجال       

 تسع وتسعون فتاة      -     تسعة وتسعون رجال  
توافق المعدود في كل وال يستثنى من هذا الحكم إاّل األعداد الترتيبية، فإنها 

 وصل المتسابق السابع  عشر، والمتسابقة الخامسة  عشرة. فيقال: ،حال
 المعدود: -2

 يقال مثال : معدود ها مجموع  مجرور، ،10إلى   ... 3األعداد من      
 ثالثة رجاٍل ... وعشر فتياٍت.     

 يقال مثال : معدودها مفرد منصوب، ،99إلى   .... 11ومن      
 كتابا            أحد  عشر       

 كتابا          خمسة  عشر       
 كتابا              عشرون     
 كتابا        تسعة وتسعون     
 معدودها مفرد مجرور، يقال مثال : والمئة واألل ف، ومثناهما وجمعهما،     

 ]مئة  كتاٍب، ومئتا كتاٍب، وثالث  مئة  كتاٍب[.       
 ، وأل ف ا كتاٍب، وثالثة  آالف  كتاٍب[.]أل ف  كتابٍ      

 وہم ورک(:/)رھگ اك اكم :واجب منزلي 20.6

)دعد دعمود رپ ینبم دس جمل من تلقاء نفسك مستخدماالعدد والمعدود 10اكتب  

 .ےلمج اینپ رطف ےس ملق دنب ےیجیك(

 اك ترجم ما يلي  :20.7
ل
  (: ےیجیكرتہمج)درج ذي

ىل  ( أ)  ارگن ےس )رعیبالإنلكزيية أأو الأرديةمن العربية اإ

ي

ا اردو(ی يل  :يل
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 في حقيبتي أربعة كتب في الفيزياء. -1
 الولدان المجتهدان فازا في االمتحان . -2 
 دخل خمسة عشر باحثا في المكتبة. -3 
 التحق خمس مئة طالب بالجامعة . -4 
 روبية فقط .في جيبي تسعون  -5 

 )ارگنمن اإلنكليزية إلى العربية  )ب(

ي

ن(: رعیب ےس یيل

1- I visited twenty cities in my tour. 
2- He bought five pens of different colours. 
3- He intended to write seventeen pages on “Modern Arabic Poetry”. 
4- My neighbour earns five thousands Rupees every month. 
5-There are eight hundreds students in my school.  
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 والعشرون حاديالدرس ال

 االحتالل البريطاني
 )قبس اك اعترف(:تعريف بالدرس :21.1

درس حول بواسطة  هوالتدريب على استخدام الحالهذا الدرس إلى تعليم هدف ي
 .االحتالل البريطاني للهند

ن)اس قبس ےس هذا الدرس من :ماذا تتعلم  21.2

لک ی
س

نآپ ایک 

ه

ں ےگ(؟
ل
 ن

واستخدامهوتتدرب عليه، مع معرفتك  الحالسوف تتعلم من هذا الدرس
 باالحتالل البريطاني للهند.

12  

 االحتالل البريطاني

 حقائق عن الوطن

 االحتالل البريطاني 5
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 )الص نتم(:: النص 21.3
الهند بالد خصبة، وغنيةبثرواتها وخضراواتها، وحبوب غذائية، وفواكه، يتطّلع 

إليها األوروبيون، بوجه خاص، ويرونها منذ زمان كطائر من 
الذهب، معرض لالصطياد. بدأوا نشاطاتهم التجارية عن 
إذن اإلمبراطور المغولي المتسامح جالل الدين محّمد 

م( حيث أنشأوا شركتهم التجارية 1605 –م 1542أكبر)
باسم الشركة الهندية الشرقية اإلنكليزية في سورت، وأحمدآباد)غوجرات(، ثّم 
في هوغلي )قرب كولكاته(، ومدراس، وطّوروا أعمالها فيما بعد في برهان بور، 

 وأجمير وآكره ونحوها في المناطق األخرى.
أّما التدخالت السياسية األوروبية فإنها بدأت تسري في الحكم الهندي        

منذ أواخر عصر جهانكير بن أكبر حتى تحولت إلى التحركات العسكرية رويدا 
رويدا.استمّر الهنود في مقاومة النفوذ اإلنكليزي ومّده 
قدر المستطاع، وال سيما في بنغال وبيهار، 

وقد عني بأمر اإلنكليز سراج  وأوترابراديش وفي ميسور.
الدولة أمير مرشد آباد)بنغال(، فكانت بينه وبين 

م، غدر فيها الوزير مير جعفر وانسل إلى 1757اإلنكليز وقعة في بالسي عام 
 اإلنكليز فانهزم سراج الدولة، فانتقلت مقاطعة بنغال إلى اإلنكليز. 

دمتهم ميرقاسم ثّم اجتمع األمراء الهنود مرة أخرى، وفي مق       
)أميرمرشدآباد( وشاه عالم )ملك دلهي(، وشجاع الدولة )أميرأوده( واجتهدوا 

م فانهزموا 1764بجنودهم الكثيفة وقاتلوا اإلنكليز في ساحة بكسر)بيهار( عام 
 فكانت لإلنكليز اليد العليا والكلمة النافذة مابين كولكاته ودلهي.

 حقائق عن الوطن

 االحتالل البريطاني 5
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ثّم قام السلطان حيدرعلي حاكم ميسور بكل بسالة في وجه الغزو االستبدادي    
اإلنكليزي الغاشم، وتغلب على البريطانيين، بمساعدة ابنه األمير فتح علي خان 

م.أعاد السلطان تيبو تنظيم جيشه 1782تيبو الذي خلف أباه بعد وفاته عام 
ادق غدر وانسل إلى اإلنكليز فانهزم ولكن الوزير مير ص .وأصبح قوة كبرى

ضد القائد اإلنكليزي "ولزلي" الحاكم العام لشركة الهندية  محارباالسلطان تيبو 
م، وهو في السادسة واألربعين 1799في عام  شهيداالشرقية اإلنكليزية، فسقط 

 من عمره.
اضطربت البالد، بعد ما استشهد السلطان تيبو، فاندلعت الثورة ضد        

م بقيادة أحمد اهلل شاه المدراسي، وفضل الحق 1857اإلنكليز في مايو 
الخيرآبادي، وعنايت أحمد الكاكوروي، ورحمت اهلل الكيرانوي، ومنكل بانديه، 
وراني لكشمي بائي، وران تال رام، والجنرال بخت خان )من قّواد بهادر شاه 

حدا اليطاق. فصارت ظفر( عندما تصاعدت الهيمنة البريطانية، وبلغت مظالمها 
قلعة ميروت بركانا يغلي بالغضب على اإلنكليز حتى شمل ذلك دلهي وأكثر 
نواحي الهند. ولكن الثورة فشلت، فألقت القوات اإلنكليزية القبض على 
اإلمبراطور المغولي النهائي بهادر شاه ظفر الذي كان زعيما رمزيا لهم، ونفوه 

م حيث ظل يعاني آالم السجن 1857إلى رنكون عاصمة بورما في أكتوبر 
م. وكانت قد أعلنت الملكة فيكتوريا قرارا بنقل حكم 1862حتى توّفي عام 

 الهند من الشركة الهندية الشرقية اإلنكليزية إلى الحكومة البريطانية بالفعل.

ن)قشم زابن(:: تدريبات لغوية  21.4

 أجب عما يأتي: )أ( 
 ؟من كانوا يرون الهند كطائر من الذهب  -1

 حقائق عن الوطن

البريطانياالحتالل  5  
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 متى كانت وقعة بالسي؟  -2
 من كان حيدر علي ؟  -3
 ؟ماذا سقط تيبو سلطان شهيدا ل -4
 ؟متى اندلعت الثورة ضّد اإلنكليز -5

 من كان زعيما رمزيا للثائرين الهنود؟ -6 
 ؟نكليز اإلمبراطور المغولي األخيرأين نفى اإل -7 

  أجوبة: 

 كان األوربيون يرون الهند كطائر من الذهب. -1
 م.1757كانت وقعة بالسي في عام -2
 كان حيدر علي حاكم ميسور.  -3
 ألن وزيره ميرصادق غدر وانسّل إلى اإلنكليز. سقط تيبو سلطان شهيدا -4
 م.1857عام اندلعت الثورة ضّد اإلنكليز في شهر مايو  -5
 كان بهادر شاه ظفر زعيما رمزيا للثائرين الهنود.  -6
 نفى اإلنكليز اإلمبراطور المغولي النهائي إلى رنكون عاصمة بورما. -7

ن.(ےیجیك قبس اكالخہص ایبنرپ اس وطر  )زابینلخص الدرس شفهيا  )ب( 

 :(ےیئ رھبہگج )اخیل امأل الفراغ فيمايلي بكلمات من الدرس )ج(
 .قدر المستطاع .........................................استمّر الهنود -1 
 .فاندلعت الثورة ضد اإلنكليز........................................... -2 
 .................بكل بسالة في وجه الغزو االستبدادي  . .................... -3 

 .قوة كبرى ..............................السلطان تيبو........-4
 ............................................الهند بالد -5

 اافلظ وك  استخدم الكلمات التالية في جملك)د(
ل
ناامعتسل ےیجیك(:ںیم ولمجں اےنپ)درج ذي

 ..........................................................فشل -1

 االحتالل البريطاني

 حقائق عن الوطن

 االحتالل البريطاني 5
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  ............................................................ساعدةم-2
 ..........................................................بسالة-3
 ...........................................................ثورة .-4
 .........................................................احتل -5
، ثم اكتب ثالث جمل من عندك الجمع السالمتدبّر الجملة النموذجية الخاصة ب )ه(  

 ےلمج  ےک رپ ینبم ومنہن  عمج اسمل )على نمطها 
ل
ن رپ ایس رطز ، رھپوغر ےیجیكرپ درج ذي

ي

ل

 

 :(ےیھکلرطف ےس  ینپا ےلمج ت
 .انهزم السلطان تيبو محاربا ضد القائد اإلنكليزي -
1............................................. 
2............................................ 
3............................................ 

هاا( ےنپ آ اس قبس ےس)ماذا تعلمت من هذا الدرس. : 21.5

لک ی
س

ا  ن؟كل

. مــــثال الفعــــلالحــــال: هــــو االســــم المنصــــوب الــــذي يبــــين هيئــــة صــــاحبه وقــــت وقــــوع  
ــــى المدرســــة نشــــيطا. نشــــيطا ــــم إل ــــتح : حــــال  : جــــاء المعل ــــوين الف منصــــوب وعالمــــة نصــــبه تن

:   : كيــــف؟ ففــــي المثــــال الســــابق نســــأل الظــــاهر. ودليــــل الحــــال أن تصــــلح جوابــــا للســــؤال ب
 : نشيطا. كيف جاء المعلم إلى المدرسة؟ فيكون الجواب

الــذي تبــين الحــال هيئتــه ؛ فصــاحب الحــال فــي المثــال الســابق هــو االســم : هــو  صــاحب الحــال
فـاعال، أوالفاعـل والمفعـول بـه معـا ، أو المفعـول بـه، أو نائـب  ب الحالصاحوقد يكون  )المعلم (.

 الفاعل أو المبتدأ. 
 وقد يكون أيضا الخبر مثل: هذا الهالل  طالعا  

 حثيثا   سيريوقد يكون المفعول المطلق مثل : سرت  
 مظلما   الليل  وقد يكون المفعول معه مثل : ال تسر  و 

 مظلما   الليل  وقد يكون المفعول فيه سريت 
 الخير  مجردة   محبة  كما يكون المفعول ألجله مثل : أفعل  الخير  

 حقائق عن الوطن
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 األمثلة :
 هالال  ظهر القمر   -1

 الفاعل )القمر( عندما ظهر  الحال بّينت هيئة
 متأللئة  أبصرت النجوم   -2

 الحال بّينت هيئة المفعول به )النجوم( عندما أبصرتها 
 سينجالفحص الطبيب  المريض   -3

 الحال بّينت هيئة الفاعل )الطبيب( والمفعول به )المريض( معا  عندما تم الفحص 
 كاملة  استرجع المساهم  قيمة  أسه م ه    -4

 الحال بّينت هيئة الفاعل )المساهم( عندما استرد نقوده 
  باسميناستقبل الرجل  وزوجته  ضيوفـ ه م   -5

 بّينت هيئة الفاعل )الرجل( وما عطف عليه )زوجته( عندما استقبال الضيوف  الحال
 مثلجا  ي شرب  الماء   -6

 الحال بّينت هيئة نائب الفاعل )الماء( عند الشرب 
 باردا  ألذ  منه  ساخنا  الشاي   -7

 الحال بّينت هيئة المبتدأ )الشاي( عند برودته وسخونته
ن) رھگ اك اكم / وہم ورک( ::  واجب منزلي 21.6

رپ ینبم دس ےلمج اینپ رطف ےس ملق دنب احل )جمل من تلقاء نفسـك مسـتخدما الحـال  10اكتب 

 ےیجیك(.

 اك ييلترجم ما :21.7 
ل
ن :( ےیجیكرتہمج)درج ذي

 نارگن ےس )رعیبمن العربية إلى اإلنكليزية أو األردية( أ)

ي

ا اردو( یيل ن:يل

 جاء الرجل مبتسما. -1
 نهض الهنود مدافعين عن الهند. -2
 .رأيت الطبيب جالسا عند المريض -3
 .مات السلطان تيبو شهيدا للوطن -4

يطانياالحتالل البر   

 حقائق عن الوطن
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 .استيقظت الطفلة باكية -5
 )ارگنمن اإلنكليزية إلى العربية  )ب( 

ي

 (:رعیب ےس یيل

1- He came to me begging my help. 
2- Teacher taught a lesson explaining its hard words.  
3- I saw some students standing on the way. 
4- They met me smiling. 
5- An honest person spends his day working hard. 
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 والعشرون ثانيالدرس ال

 ستقالل الهندياال
 )قبس اك اعترف(:تعريف بالدرس : 22.1

 هوالتدريب على استخدامظرف الزمان والمكان هذا الدرس إلى تعليمهدف ي
 .يدرس حول االستقالل الهندي من االستعمار اإلنكليز بواسطة 

ن)اس قبس ےس هذا الدرس من : ماذا تتعلم  22.2

لک ی
س

نآپ ایک 

ه

ں ےگ(؟
ل
 ن

واستخدامهوتتدرب عليه، مع ظرف الزمان والمكان سوف تتعلم من هذا الدرس 
 .يباالستقالل الهندي من االستعمار اإلنكليز معرفتك 

22 

ستقالل الهندياال  
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  )الص نتم(: : النص22.3 
االستعمار  فشلت الثورة الهندية الكبرى ضدّ 

م، فاستوى االستعمار على 1857اإلنكليزي عام 
وكان الشعب الهندي مندهشا  ؛البالد واستولى عليها

ومنذعرا ال يرى سبيال إلى الخالص. إذ قام رجال 
غيارى ومتحمسون في سبيل تحرير الوطن من براثن 

ا االستعمار، وفي مقدمتهم عبيداهلل السندهي، وبركت اهلل البهوبالي، وراج
مهيندر براتاب سينغ، بإيماءة من الشيخ محمود حسن، فشكلوا جماعة باسم 

 عام الجماعة االنقالبية في مدينة كابول )أفغانستان(
م؛ بهدف الحصول على تأييد العالم في تحرير 1905

الهند، فأرسلوا وفودا إلى الصين، واليابان، وبورما، 
أصدرت  وأمريكا، وفرنسا، وروسيا، كّونوا فيها جماعات

 صحفا ومجاّلت عّدة في أقطار كثيرة.
وفي غضون ذلك، أعلن أبوالكالم آزاد في مجلته "الهالل" )كولكاته(   

م فكرة جريئة وبناءة وهي فكرة تنظيم 1913عام 
جماعة اسمها "حزب اهلل"، بغية توحيد صفوف 
المسلمين وتوجيههم إلى التواصي بالحق والتواصي 

لحرية والعدل، وافق عليها بالصبر في سبيل الحق وا
الشيخ محمود حسن؛ إاّل أّن الفكرة لم تتحقق 
بسبب انزعاجه من حكومة غرب بنغال وبضغوطها 

المتكررة إياه، بما فيها مصادرة مبالغ كفالة"الهالل"، وحجب أعدادها، ونفي 

ستقالل الهندياال  حقائق عن الوطن 
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مديرها أبى الكالم آزاد من حدود الوالية، واعتقاله من جهة الحكومة المركزية 
 كليزية وأسره في سجن رانتشي لمّدة طويلة.اإلن

م برئاسة راجا 1915هذا وتّم تشكيل حكومة هندية موقتة في كابول عام        
مهيندر براتاب سينغ حينما كان بركت اهلل البوبالي 
رئيسا للوزراء، والشيخ عبيداهلل السندهي وزيرا للدفاع 
بمساعدة الله هرديال سينغ. واجتمع القادة الهنود 

ذ برئاسة الشيخ محمود حسن وناقشوا في اتخا
خطوات حاسمة وصارمة ضد االستعمار. وتّم تحديد 
يوم إلشعال نار الثورة، ولكن اإلنكليز تعرفوا على 

ذلك فبدأوا إزعاجه، فتسلل عنهم الشيخ خائفا مترقبا، ومهاجرا مع رفقائه إلى 
الحجاز. اتخذ الشيخ محمود حسن مناديل حريرية وسيلة لالتصال بأنصاره في  

رسائل مدسوسة في جوف ألواح من صندوق خشبي  كّل مكان. وهي عبارة عن
مليئ بقماش حريري مرسل إلى جهة أو جهات معينة ومطلوبة مبنية على رموز 
سرية. ولذا فإنه اشتهر في تاريخ االستقالل الهندي بصاحب حركة المناديل 

م في المدينة المنورة وسّلمه 1916الحريرية. أسرته حكومة الشريف حسين سنة 
ة اإلنكليزية التي نفته وزمالءه حسين أحمد المدني، وعزيز غ ل، إلى الحكوم

 سنوات. 4م  حيث مكثوا مدة 1917ونصرت حسين إلى جزيرة مالطا سنة
عاد شيخ الهند محمود حسن مع تلميذه حسين أحمد المدني وزمالئه        

م، وكان المهاتما غاندي مشتغال في الكفاح 1920إلى دلهي عاصمة الهند عام 
م، ومحّمد علي جوهر كان 1915لسلمي بعد عودته من جنوب أفريقيا عاما

معروفا بفعالياته في حركة الخالفة، وتأسيس الجامعة الملية اإلسالمية وافتتاحها 

 حقائق عن الوطن

 االحتالل البريطاني 5



     

 135 العربیۃ للمرحلۃ الثانویۃ العامۃ

 ونسٹ

  امڈویل-

م إبان حركة عدم التعاون والعصيان 1920أكتوبر  20على يد شيخ الهند في 
وترك المواالت ضد االستعمار. وفي أثناء ذلك التقى أبوالكالم آزاد المدني 

م فور خروجه من سجن رانتشي 1920يناير 8بالمهاتما غاندي ألول مرة في 
م، وكان معروفا بكفاحه وجهوده 1920سنوات ونصف في أول يناير3بعد 

 لصالح الوطن والمواطنين.
وكان الباندت موتي الل نهرو مسؤوال عن لجنة تحقيق عام في أحداث        

م، )بإشراف 1919مظالم اإلنكليز الوحشية في جليان واال باغ )أمريتسار( 
م( 1920رئيس حزب المؤتمر القومي الهندي السيد الله الجبت راي عام 

سنة من عمره  30بمساعدة ابنه الشاب الناهض الباندت جواهرالل نهرو البالغ 
 تقريبا.

وفي أثناء ذلك اندلعت الثورة الشعبية ضّد اإلنكليز بقيادة الصديقين الحميمين 
 19رام براشاد بسمل وأشفاق اهلل خان أعدمتهما القوات اإلنكليزية شنقا في 

م في كوركهبور وفي فيض آباد على التوالي في وقت 1925ديسمبر 
واتحدوا اتحادا كامال بقيادة المهاتما غاندي اجتمع المواطنون الهنود واحد.و 

وفي مقدمتهم سوبهاش شندرا بوس، والباندت مدن موهان مالوية، والحكيم 
أجمل خان، والسيدة سروجني نائيدو، والدكتور مختار أحمد أنصاري، وسردار 
والبه بهائي بتيل، وبهيم ران أمبيدكار، وغوبال كرشنا غوكهلي، وموالنا مظهر 

اني لكشمي بائي، وحسرت موهاني، وفينوبا بهاوي وأمثالهم الكثيرون، الحق، ور 
 حّتى تكّللت جهودهم بنجاح وفازوا باالستقالل؛ وهلل الحمد.

ن)قشم زابن(: : تدريبات لغوية 22.4

 أجب عما يأتي: )أ( 

ستقالل الهندياال  
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 ؟ ولماذا؟من شّكل جماعة باسم الجماعة االنقالبية  -1
 ماذا أعلن أبوالكالم في مجّلة الهالل؟ -2
 ماذا تعرف عن حركة المناديل الحريرية؟ -3

 متى وقعت حادثة جليان واال باغ؟ -4 
 من كان رئيسا للوزراء لحكومة هندية موقتة في كابول ؟  -5
 ؟جزيرة مالطا ولماذاكم سنة قضاها شيخ الهند وزمالنه في -6
 ؟متى اشتغل غاندي بالكفاح السلمي -7

 ماذا تعرف عن محمد علي جوهر؟ -8 

  أجوبة: 

شكل الرجال المتحمسون في تحرير الوطن جماعة باسم الجماعة االنقالبية لتحرير  -1
 البالد من اإلنكليز.

 أعلن أبو الكالم آزاد تنظيم جماعة اسمها "حزب اهلل". -2
 الحريرية حركة في سبيل تحرير البالد أنشأها محمود حسن ديوبندي.حركة المناديل  -3
 م.1919وقعت حادثة جليان واال باغ في عام  -4
 كان السيد بركة اهلل بهوبالي رئيسا للوزراء لحكومة هندية موقتة في كابول. -5
 سنوات. 6قضى شيخ الهند وزمالنه في جزيرة مالطا  -6
 م.1915ن جنوب إفريقيا عام اشتغل غاندي بالكفاح السلمي بعد عودته م -7
محـمد علي جوهر كان فعاال في تحرير البالد، وحركة الخالفة، وهو مؤسس الجامعة  -8

 الملية اإلسالمية، نيو دلهي.
ن.(ےیجیك قبس اكالخہص ایبنرپ اس وطر  زابین)لخص الدرس شفهيا  )ب( 

ن:(ےیئ رھبہگج یل)اخ امأل الفراغ فيمايلي بكلمات من الدرس )ج(

 .وبناءة ...............................................أعلن أبوالكالم آزاد -1 
 حاسمة وصارمة ضد االستعمار. .............................................. -2 
 ..................بفعالياته  ............محّمد علي جوهر  -3 
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  في كّل مكان.. ....................مناديل حريرية .................. -4
 وكان الباندت موتي الل نهرو مسؤوال .....................................-5

 اافلظ وك )د(استخدم الكلمات التالية في جملك 
ل
 اامعتسل ےیجیك(:ںیم ولمجں اےنپ)درج ذي

 ..........................................................مّت تشكيل -1
 ............................................................تعرفوا على-2
 ..........................................................سّلم إىل-3
 ...........................................................بغية-4
 .........................................................ـــــمعروف ب -5
تدبّر الجملة النموذجية الخاصة بظرف المكان، ثم اكتب ثالث جمل من عندك  )ه(  

 ےلمج  ےک )رظف اكمن رپ ینبم ومنہن على نمطها 
ل
ن رپ ایس رطز ، رھپوغر ےیجیكرپ درج ذي

ي

ل

 

رطف  ینپا ےلمج ت

 : (ےیھکلےس 
 .ملعب كرة القدم واسع -
1............................................. 
2............................................ 
3............................................ 

هاا( ےنپ آ اس قبس ےس)ماذا تعلمت من هذا الدرس.: 22.5 

لک ی
س

ا  ن ؟كل

ف ينقسم ر االسم المشتق الذي يبنى ليدل على زمان الفعل أو مكانه. اسم الظاسم الظرف هو 
همايداّلن  على زمان  وقوع  الفعل  و إلى قسمين: األول : اسم الزمان، والثاني : اسم المكان. 

:سر ت  في المدخل : المدخل هنا اسم  ، مثال  أومكان ه ، وي حدكد  نوع  االسم  من داللة  الكالم 
 دخ ل  الّطاّلب  إلى صفوف ه م في الثكامنة  صباحا .مدخل  هنا اسم  زماٍن.مكان ، م

 ويصاغان من الثالثى ومن غير الثالثى
 أوال:الثالثى:يصاغان على وزن م فع ل)بفتح العين(,وم فع ل)بكسر العين(

متى يصاغ على وزن مفعل)بالفتح(، ومفعل)بالكسر(؟يصاغ تبعا لصحة الفعل واعتالله وتبعا 
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 كسر عين المضارع او فنحها او ضمها.واليك بيان ذلك:ل
. الفعل الصحيح:اذا كان مفتوح العين فى المضارع او مضموم:يأتى الزمان والمكان منه 1

 مهر ب   -يهرب، ملع ب -على)م فع ل(يلعب
 -. اذا كان مكسور العين فى المضارع:يأتى الزمان والمكان منه على)مفع ل(بكسر العين.يرجع2

د.  -يقصد،عمرج    مقص 
 الفعل الثالثى:

 صحيح:
 مشهد -يشهد -مفتوح العين فى المضارع:شهد

 مكتب -يكتب -مضموم العين فى المضارع:كتب
 منزل -ينزل -مكسور العين فى المصارع:نزل

 معتل:
على وزن مفع ل،مولد -ولد،موسم -معتل األول:وسم  

على وزن مفع ل،مسعى -سعى، مهوى -اآلخر:هوىمعتل   
 ثانيا:من غير الثالثى:يصاغ من غير الثالثى بنفس وزن اسم المفعول

 بمعنى:تحويل الماضى الى مضارع ثم يقلب حرف المضارعة ميما مضمومة ويفتح ما قبل اآلخر
مجتمع -يجتمع -مثل:اجتمع  

منحدر -ينحدر -انحدر  
ملتقى -يلتقى -التقى  

  ) رھگ اك اكم / وہم ورک( :جب منزلي :وا22.6 
رپ ینبم دس امس زامن واكمن  )سـم الزمـان والمكـاناجمل مـن تلقـاء نفسـك مسـتخدما  10اكتب 

نےلمج اینپ رطف ےس ملق دنب ےیجیك(. 

 اك ييل:  ترجم ما  22.7
ل
ن:( ےیجیكرتہمج)درج ذي

 نارگن ےس )رعیبمن العربية إلى اإلنكليزية أو األردية( أ)

ي

ا اردو( یيل ن:يل

 .مجرى النهر ضيق  -1
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 األرض معدن الذهب. -2
 .يؤتى الحذر من مأمنه -3
 .مصّلى العيد قريب -4
 .مفتح البرنامج جّيد -5
 )ارگنمن اإلنكليزية إلى العربية  )ب( 

ي

 (:رعیب ےسی يل

1- Playground is very wide. 
2- There are many factories in Delhi.  
3- Mosque is a sacred place. 
4- A year consists of twelve months. 
5- A day has twenty four hours. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ستقالل الهندياال  

 حقائق عن الوطن
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 والعشرون ثالثالدرس ال

 المهاتما غاندي
ن)قبس اك اعترف(:تعريف بالدرس : 23.1

 هوالتدريب على استخدام الجمع السالم مذكرا ومؤنثاهذا الدرس إلى تعليم هدف ي
 .درس حول المهاتما غانديبواسطة 
ن)اس قبس ےس : ماذا تتعلم بهذا الدرس  23.2

لک ی
س

نآپ ایک 

ه

ں ےگ(؟
ل
ن

ن

واستخدامهوتتدرب عليه،  السالم مذكرا ومؤنثاالجمع سوف تتعلم من هذا الدرس 
 بالمهاتما غاندي.مع معرفتك 

23 

 المهاتما غاندي
 حقائق عن الوطن
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ن )الص نتم(: : النص23.3 

موهن داس كرم شاندغاندي، أبو الشعب الهندي المعروف ب "المهاتما" و 
الدفاع عن الحق البابا  )بابو(، هو أشهر زعماء الهند الحديثة وقائدهم إلى 

"ستيه غراه" أي اإلصرار على الحق والحقيقة دون عنف أو المقاومة السلمية ــب
الالعنفية، ضّد االستعمار اإلنكليزي، في سبيل الحق والعدل والحصول على 

 م.1947االستقالل الهندي عام 
م في مدينة بوربندر، بوالية  1869أكتوبر 2ولد السيد غاندي في        

م، 1948يناير 30وتوّفي مغتاال على يد ناثورام غودسي، في كجرات، 
بنيودلهي؛ بالرغم من أنه كان من أبرز دعاة 
السالم المشهورين في العالم "مهاتما" 
)صاحب النفس العظيمة( بكل ما في الكلمة 
من معنى )باللغة السنسكريتية والهندية( مناديا 
طول الحياة بالتمسك بمبادئ الالعنف، 

والتسامح والسالم. قضى أيام طفولته والعدل 
عاديا في مدينة بوربندر، من والية غجرات، 

سنة من عمره حسب  13وتزوج من إحدى بناتها المسماة ب كستوربا في سن 
لدراسة  1882أوالد. سافر إلى لندن عام  4التقاليد المحلية، ورزق منها 

إلى الهند في  م. عاد1890القانون حيث حصل على بكالوريوس الحقوق عام 
م. وبدأ ممارسة مهنة المحاماة في مومباي، ثّم انتقل إلى 1891يوليو 

راجكوت، إثر وفاة أمه، واشتغل كاتبا للعرائض هناك. سافر إلى جنوب أفريقيا 
م، لمدة سنة على دعوة من تاجر هندي اسمه عبداهلل لمساعدته 1893عام 

 حقائق عن الوطن المهاتما غاندي
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محكمة ناتال لمّدة سنة إاّل أنه، القانونية في شؤون التجارة؛ بوصفه محاميا في 
بعد سنة، انتقل من ناتال إلى دربن، وبقي مدافعا عن حقوق العمال الهنود 

سنة، وتم اعتقاله فيها وفي  21األخرى في مدن أخرى لمدة  الجالياتو 
 ترانسفال وجوهانسبرغ مرارا.

م مواصال جهوده في العاصمة الهندية ضد 1915عاد إلى الهند عام        
الظلم االجتماعي، واالستبداد اإلنكليزي. وتعّين رئيسا لحزب المؤتمر القومي 

 المنبوذينوخاصة  الفالحينم، فتفرغ لالهتمام بمشاكل العمال و 1924عام
وللحصول على  الذين سّماهم ب"هري جن" )أناس اهلل(، بذل جهودا لصالحهم

االستقالل الهندي بطرق سلمية غير عنيفة بما فيها إضراب عن الطعام، وعصيان 
مدني ضد االستعمار، وعدم التعاون، والحوار السلمي مع اإلنكليز باإلضافة إلى 
محاولة القضاء على الفقر والبؤس والتمييز العنصري في سائر أرجاء البالد. وفي 

الوطني، أصبح البابو غاندي زعيما أكثر شعبية  غضون سنوات قليلة من العمل
حتى اجتمع الشعب الهندي بكامله تحت لوائه، وتحررت البالد من االستعمار 

 م.1947أغسطس  15البريطاني في 
أما بالنسبة ألفكاره فيمكننا أن نقول إنّه كان هندوسيا متدينا متواضعا        

ومتسامحا يحترم الدين الحنيف وجميع األديان األخرى احتراما متساويا. وهو 
يقول : "لقد قرأت القرآن الكريم أكثر من مرة. يدعو القرآن بشكل أساسي إلى 

اللجوء  إلى العنف إاّل عند نبذ العنف، ويرى أن الصلح خير، وال يسمح ب
الضرورة. أما إسهام اإلسالم البارز في الثقافة الوطنية الهندية فهو االعتقاد 
الخالي من الشوائب في وحدانية اهلل والتطبيق العملي لحقيقة األخوة بين بني 

م : " من 1938آدم". وأما بالنسبة إلى القضية الفلسطينية، فإنه قال في عام 

 المهاتما غاندي
 حقائق عن الوطن
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الخطأ أن يفرض اليهود على العرب. أّما ما يجري في فلسطين اليوم، فال يمكن 
تبريره بأي قانون أخالقي للسلوك. إن أفضل طريقة بالطبع هو اإلصرار على 
معاملة عادلة لليهود حيثما ولدوا وتربوا. إن اليهود الذين ولدوا ونشؤوا في 

في  المسيحيينالمولودينبالمعنى الدقيق للكلمة مثل  الفرنسيونفرنسا، هم 
 i".فرنسيونفرنسا، هم 

 )قشم زابن(: : تدريبات لغوية 23.4
 أجب عما يأتي: )أ( 

 ؟متى حصل االستقالل الهندي  -1
 ما هو االسم الحقيقي للمهاتما غاندي ؟ -2
 من هو أبو الشعب الهندي؟  -3

 غاندي؟ في أية مدينة ومتى  ولد -4 
 ا ولماذا ؟ يفريقمن دعا غاندي إلى جنوب إ -5
 ؟رئيسا لحزب المؤتمر القوميغاندي تعّين متى  -7
 ماذا وجد غاندي في القرآن الكريم؟ -8

  أجوبة: 
 م.1947أغسطس  /15حصل االستقالل الهندي في  -1
 االسم الحقيقي للمهاتما غاندي موهن داس كرم تشاند غاندي. -2
 المهاتما غاندي هو أبو الشعب الهندي. -3
 م.1869أكتوبر  /2ولد غاندي في مدينة بور بندر بوالية كجرات في  -4
دعا تاجر هندي اسمه عبد اهلل المهاتما غاندي إلى جنوب إفريقيا لمساعدته القانونية  -5

 في شؤون التجارة.
 م.1924تعين غاندي رئيسا لحزب المؤتمر القومي عام  -6
 لقرآن الكريم أنه يدعو بشكل أساسي إلى نبذ العنف.وجد غاندي في ا -7

 المهاتما غاندي

الوطنحقائق عن  المهاتما غاندي  
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ن.(ےیجیك قبس اكالخہص ایبنرپ اس وطر  )زابینلخص الدرس شفهيا  )ب( 

 :(ےیئ رھبہگج )اخیلامأل الفراغ فيمايلي بكلمات من الدرس  )ج(
 .كجرات  .......................................ولد السيد غاندي -1 
 االجتماعي، واالستبداد اإلنكليزي............................................. -2 
 .أكثر شعبية .....................من العمل الوطني ...........وفي غضون  -3 

 إالّ عند الضرورة. .............بشكل أساسي إلى نبذ العنف، ويرى أن .......... -4
 ...................................إن أفضل طريقة بالطبع هو اإلصرار-5

 اافلظ وك استخدم الكلمات التالية في جملك )د(
ل
ناامعتسل ےیجیك(:ںیم ولمجں اےنپ)درج ذي

 ..........................................................ممارسة -1
 ............................................................مهنة -2
 ..........................................................الحوار السلمي -3
 ...........................................................بشكل أساسي -4
 .........................................................يسمح باللجوء -5
، ثم اكتب ثالث جمل من عندك الجمع السالمتدبّر الجملة النموذجية الخاصة ب )ه(  

 ےلمج  ےک رپ ینبم ومنہن  عمج اسمل )على نمطها 
ل
ن رپ ایس رطز ، رھپوغر ےیجیكرپ درج ذي

ي

ل

 

ن: (ےیھکلرطف ےس  ینپا ےلمج ت

 .مغتاال على يد أحد المتطرفينغاندي توّفي  -
1............................................. 
2............................................ 
3............................................ 

هاا( ےنپ آ اس قبس ےس)ماذا تعلمت من هذا الدرس. : 23.5

لک ی
س

ا  ن؟كل

 قواعد الجمع، وذلك على النحو التالي:تعلمت من هذا الدرس 
 . جمع  المذككر  السالم هواالسم  الذي يدل  علىأكثر من اثنين  منالذكور  العقالء 

 المهاتما غاندي
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ويصاغ من االسم  المفر د بزيادة واٍو م ضمومة ما قبلها ونون على مفرده في حالة الرفع، أو ياء 
، وس ل م بناء مفرده عند الجمع، وتكون النون مكسور   ما قبلها ونون في حالتي النصب والجر 

وأمثلته   .وت حذ ف  النون  من آخر  جمع المذكر  السالم  إذا أ ضيف  إلىاسٍم أو ضميٍر مّتصلٍ  .مفتوحة
 كاآلتي : 

في حالة الرفع : وإنّا إن شاء اهلل لمهتدون ، هم فيها خالدون، وأنتم معرضون، وصاللمسافرون، 
فاز المجتهدون. 

: فاقع لونها تسر الناظرين، إن اهلل يحب المتقين، ودعت المسافرين. كونوا  وفي حالة النصب ّ
قردة خاسئين، عاقبت المهملين.

: أعوذ باهلل أن أكون   من الجاهلين، فلوال فضل اهلل عليكم ورحمته لكنتم من وفي حالة الجر 
الخاسرين، وذلك جزاء المحسنين، وسلمت على الفائزين. 

   جمع  المؤنّث السالم  هو اللفظ  الذييدل  على أكثر  مناثنت ين ، ويصاغ  منالمفر د  بحذف
ة  رفع  جمع المؤنكث  الم "تاء التأنيث  من آخره،وزيادة  ألٍف ساكنٍةوتاٍء طويلة: "سجدةسجدات

وأمثلته كاآلتي: .السالم الضّمة  وعالمة  نصب ه أوجر ه  الكسرة  
في حالة الرفع : نجحت التلميذات المجتهدات. 

: زرت جامعات كثيرة.  وفي حالة النصب ّ
: سّلمت على معّلمات المدرسة.  وفي حالة الجر 

 تكسر وزن مفرده األصلي و اليبقى على صورته السابقة. على  الذي  والجمع المكسر
سبيل المثال: كتاب جمعه كتب، شهر جمعه شهور، مدرسة جمعه مدارس و غيرها. 

 جاء الطالب  في حالة الرفع : 
 :  .  رأيت الطالب  وفي حالة النصب ّ

:  جلست  مع الطالب   وفي حالة الجر 
وہم ورک( : ) رھگ اك اكم /:  واجب منزلي 23.6

عمج اسمل )الجمـع السـالم مـذكرا ومؤنثـاجمل من تلقـاء نفسـك مسـتخدما  10اكتب 

.رپ ینبم دس ےلمج اینپ رطف ےس ملق دنب ےیجیك(ذمرك وؤمثن 

المهاتما غاندي
حقائق عن الوطن
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 اكييل:  ترجم ما  23.7 
ل
  :( ےیجیكرتہمج )درج ذي

ا اردو(ارگن ےس )رعیبأو األرديةمن العربية إلى اإلنكليزية ( أ)   يل

ي

ن:يل

 .بمشاكل الفالحيناهتّم غاندي  -1
 .الهندية في افريقيا عن حقوق الجالياتدافع غاندي  -2
 .جاء المسلمون إلى الهند قبل قرون كثيرة -3
 .هؤالء رجال طيبون -4
 .جّيدا الدرسهذا فهمت الطالبات   -5
 )ارگنمن اإلنكليزية إلى العربية  )ب( 

ي

 (:رعیب ےس یيل

1- There are many universities in India. 
2- Muslims are the second majority in India.  
3- I saw some hard working studentsin my college. 
4- Prizes were distributed among successful girl students. 
5- The Muslim women read the book. 
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 حقائق عن الوطن

5 



     

 147 العربیۃ للمرحلۃ الثانویۃ العامۃ

 ونسٹ

  امڈویل-

 

 

 

 

 

 

 

 الدرس الرابع والعشرون 

 العلمانية في الهند
ن )قبس اك اعترف(:: تعريف بالدرس 24.1 

هذا الدرس إلى تعليم قواعد األفعال الناقصة واستخدامها في التراكيب هدف ي
 . ومظاهرها في الهنداللغوية العربية، وذلك عن طريق معلومات تخص بمفهوم العلمانية 

ن)اس قبس ےس هذا الدرس من : ماذا تتعلم 24.2 

لک ی
س

نآپ ایک 

ه

ں ےگ(؟
ل
ن

ن 

سوف تتعلم من هذا الدرس األفعال الناقصة واستخدامها، وتتدرب عليها، مع  
 .في الهندمعرفتك بالعلمانية 

24 

 حقائق عن الوطن العلمانية في الهند
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ن )الص نتم(:: النص 24.3 

العلمانية كلمة مشتقة عن الع لم )بفتح العين( بمعنى العالم أو الدنيا، 
مثل الربانية من الرب ونسبتها إلى الع لم 

أوالروحانية من الروح، والعلمانية نعني لغويا: 
الدنيوية أو المذهب الدنيوي، خالف " 

 الديني أو الكهنوتي".
وهي اصطالحا مضادة للدين والديانة في الغرب، أما عندنا في الهند 
فإنها غير مضادة للدين والديانات، وإنما هي سياسة حيادية الحترام جميع 

يان، وإدارة الحكومة على األسس االقتصادية الدنيوية بغّض النظر عن األد
 الديانة واللون والعرق والعشيرة، كما شرحها رواد العلمانية في الهند.

وعلى حد تعبير أحد رواد 
العلمانية الهندية، رئيس وزراء الهند 

 األول الباندت جواهرالل نهرو: 
"الهند بالد ديمقراطية ذات الديانات 
المتعددة، حكومتها جمهورية علمانية 

من األفراد ليست لها ديانة رسمية ما، فإنها التتدخل في شؤون دينية لفرد 
المواطنين الهنود،  والتسبب عرقلة في سبيل دين أو عقيدة، إذا ما أراد الفرد أن 

ت يجعله عامال مهما في حياته الذاتية، أما وظيفتها الرسمية فهي رعاية جميع الديانا
والمعتقدات رعاية غير منحازة، تيّسر فـ ر صا  متساوية للتقدم واالزدهار، في صالح  

 )1(كل عضو من أعضاء األسرة الهندية العظيمة".
                                                           
1- D. Eugene Smith: India As A Secular State, 1963 PP 13.  

 العلمانية في الهند
 حقائق عن الوطن
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 )قشم زابن(:تدريبات لغوية : 24.4
 أجب عما يأتي: )أ(
 ماهو مفهوم العلمانية؟ -1
 مضادة الدين؟هل العلمانية  -2
 هل اإلنسان حر في الهند في العقيدة والعبادة؟ -3
 هل الهند بالد علمانية؟ -4
 ماهي وظيفة رسمية للعلمانية في الهند؟  -5
 هل يستطيع رجل الدين أن يكون مرشحا في االنتخاب في الهند؟ -6
 ؟عليم في الهند بعد االستقاللربية والتمن هو أول وزير الت -7

  األجوبة: 
 الدنيوية أو المذهب الدنيوي خالف الدين الكهنوي. ،مفهومهاالعلمانيىة  .1
 ة الدين في الغرب و ليس في الهند.هو مضاد .2
 العبادة.، اإلنسان حر في الهند في العقيدة و نعم .3
 نعم الهند بالد علمانية. .4
 المعتقدات.ا الرسمية رعاية جميع الديانات و وظيفته .1
 .في االنتخابات نعم يستطيع رجل الدين أن يكون مرشحا .2
 موالنا أبو الكالم هو أول وزير التعليم و التربية في الهند بعد االستقالل. .3

ن.(ےیجیك قبس اكالخہص ایبنرپ اس وطر  )زابینلخص الدرس شفهيا  )ب( 

 :(ےیئ رھبہگج )اخیلامأل الفراغ فيمايلي بكلمات من الدرس  )ج(
 .عن الع لم .........العلمانية كلمة  -1 
 .وهي اصطالحا ......... للدين -2 
 الهند بالد .......... ذات ........... المتعددة. -3 

 .حكومتها جمهورية........ ليست لها ....... رسمية -4

 حقائق عن الوطن العلمانية في الهند
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 إنها التتدخل في شؤون ........ لفرد من األفراد. -5
 اافلظ وك  في جملك)د( استخدم الكلمات التالية 

ل
ناامعتسل ےیجیك(:ںیم ولمجں اےنپ)درج ذي

 علمانية.....................................................-1
 سياسة......................................................-2
 تحترم.........................................................-3
 .....................................................واطنم-4
 دستور........................................................-5

تدبّر الجملة النموذجية الخاصة بالفعل الناقص، ثم اكتب ثالث جمل من عندك  )ه(
 ےلمج  ےک رپ ینبم ومنہن )افعال ناقصة على نمطها

ل
ن رپ ایس رطز ، رھپوغر ےیجیكرپ درج ذي

ي

ل

 

رطف ےس  ینپا ےلمج ت

ن:(ےیھکل

 .عن الدين حكومات العلمانيةمنفصلةلصارت ا -
1............................................. 
2............................................ 
3............................................ 

هاا( ےنپ آ اس قبس ےس):ماذا تعلمت من الدرس 24.5

لک ی
س

ا  ن؟كل

 تعلمنا من هذا الدرس األفعال الناقصة واستخدامها كاآلتي: 
 كان الطالب مجتهدا. -1
 صار الولد شابا. -2
 أصبح الطفل باكيا. -3
 ظل األستاذ واقفا خالل المحاضرة. -4
 ليس الطفل مريضا. -5
 بات الدارس مطالعا. -6
 بالعمل.أمسى الوالد مشتغال  -7

 العلمانية في الهند

 العلمانية في الهند
 حقائق عن الوطن
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 أضحى التاجر مسافرا إلى المدينة. -8
 القاعدة:

 تأتي األفعال قبل المبتدأ والخبر. -
 ويرفع المبتدأ ويفتح الخبر. -
 .ةوالخبر خبر األفعال الناقص ةويدعى المبتدأ اسم األفعال الناقص -

 :ورک(رھگ اك اكم/وہم واجب منزلي ): 24.6
صه رپ ینبم دس ےلمج اینپ جمل من تلقاء نفسك مستخدما األفعال الناقصة  10اكتب 

)ااعفل انق

نرطف ےس ملق دنب ےیجیك(.

 اك رتہمجييل ترجم ما : 24.7
ل
ن(:ےیجیك )درج ذي

 نارگن ےس )رعیبمن العربية إلى اإلنكليزية أو األردية ( أ)

ي

ا اردو( یيل ن:يل

 االستقالل. ظلت الهند بالدا علمانية بعد -1
 كانت العلمانية نظرية. -2
 ليس الطالب غائبين من الصف. -3
 أصبح الرجل مفكرا في العمل. -4
 صارت العلمانية مطبقة في العالم. -5

ىل العربية )ب(  ارگن)من الإنلكزيية اإ

ي

ن(رعیب ےسیيل

1- He was a teacher in a high school. 
2- India has been an independent country since 1947. 
3- America is not a kingdom. 
4- I have been reading in library for five hours. 
5- The library opens at 9:00 o’clock every morning.  
 

 

 العلمانية في الهند
 حقائق عن الوطن
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 ونعشروالالدرس الخامس 

 دستور الهند
 اك اعترف(:)قبس : تعريف بالدرس 25.1

واستخدامها في التراكيب  مفاعيل الخمسةهذا الدرس إلى تعليم قواعد الهدف ي
 . درس حول دستور الهنداللغوية العربية، وذلك عن طريق معلومات تخص ب

ن)اس قبس ےس هذا الدرسمن : ماذا تتعلم 25.2

لک ی
س

نآپ ایک 

ه

ں ےگ(؟
ل
ن

ن

واستخدامها، وتتدرب عليها، مع  مفاعيل الخمسةسوف تتعلم من هذا الدرس ال 
 .دستور الهندمعرفتك ب

25 

 دستور الهند
 حقائق عن الوطن
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ن)الص نتم(:: النص 25.3

الدستور هو القانون األساسي ألمة من األمم يتضمن طائفة من القوانين 
القضائية والسياسية. ويراد به، كالعادة، مجموعة القواعد األساسية التي تبين 

 الدولة ونظام الحكم فيها، ومدى سلطتها إزاء األفراد.شكل 
تحررت بالدنا من براثن 

ها استقاللاالستعمار البريطاني، ونالت 
م. وتكونت 1947أغسسطس  /15في 

الحكومة الجمهورية األولى تحت رعاية 
البابو المهاتما غاندي، فكان من أوائل 

للجمهورية(، والباندت جواهرالل القائمين عليها الدكتور راجندرا براساد )رئيسا 
نهرو )رئيس الوزراء(، وسردار فاّلب بهائي بتيل ) نائب رئيس الوزراء، 

، ورفيع أحمد ـ(، وراجا غوباال شاري، وسي. دي. ديش موكهالداخليةووزير 
قدوائي )وزيراالتصاالت(، وموالنا أبو الكالم آزاد )وزير التربية والتعليم(. أما 

أمبيد كار فإنه شغل منصب وزير القانون، تعّين رئيسا للجنة الدكتور بهيم ران 
 م.1947أغسطس /29صياغة الدستور الهندي في 

من سنتين  أكثر بذل الدكتور قصارى جهوده في إعداد الدستور واستغرق 
نوفمبر  /26في تقديمه إلى الجهات المختصة. وافقت عليه الحكومة في 

م، نحتفل به سنويا كيوم 1950يناير  /26. فأصبح ساري المفعول منذ 1949
يستهل هذا الدستور بالعزم على تكوين بالدنا الهند الجمهورية منذ ذلك الحين.

دولة جمهورية ديموقراطية،علمانية، اشتراكية ذات سيادة مستقلة وتزود جميع 
 المواطنين بحقوقهم األساسية بما فيها:

 حقائق عن الوطن دستور الهند
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 العدل االجتماعي، واالقتصادي، والسياسي،  ●
الحرية في الفكر و التعبير، والعقيدة و الدين، و العبادة وإقامة مراكزها و  ●

 مؤسساتها.
 والمساواة في اتاحة فرص العمل والمكانة وترويجها بينهم جميعا. ●
واإلخاء بين المواطنين متأكدين من الحفاظ على وقار الفرد ووحدة الشعب  ●

 والتكامل الوطني واألمن والسالمة واالستقرار االجتماعي العام.
 /30واختيار التعليم والتربية لألقليات اللغوية والدينية بموجب البند رقم  ●
A350  .منلوائح الدستور 
وحق االمتالك والمعيشة والسكن والحفاظ على ممتلكات األفراد  ●

 والجماعات 
وحق الرجوع إلى محكمة ااالستئناف ضد قضاء من األقضية ألجل النظر في  ●

حقوقا ذلك واإلصالح في حالة عدم اقتناع، إذا كان.هكذا يعطي دستورنا هذا 
لجميع المواطنين، وهي عبارة عن حق الحرية، وحق التصويت في  أساسية

ق لكل مواطن االنتخابات وحق المعالجات الدستورية والمراجعات القضائية فيح
في التعبير عن أفكاره و آرائه شفهيا أو كتابيا، ويعيش في أية  حريتهأن يمارس 

منطقة من المناطق الهندية ويحترف بأية حرفة أو مهنة، شاء. يتساوى جميع 
المواطنين أمام القانون فالغني والفقير واألعلى واألدنى سواسية بدون أي تمييز 

سي. كل مواطن حر في اتباع ديانته وعقيدته عنصري أو طبقي أو ديني أو جن
يختارها؛ كما هو حر في عبادته واالحتفال  مراكز تربويةوتبليغه إياها وإنشائه 

بشعائرها المفضلة لديه بأية طريقة كانت، مع االحتفاظ باألمن والسالمة 
واالستقرار.هذه لمحة خاطفة عن الدستور الهندي؛ برجاء التفضل بدراستها 

 . أنيةدراسة مت

 دستور الهند
 حقائق عن الوطن
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 )قشم زابن(:تدريبات لغوية : 25.4
 أجب عما يأتي: ()أ

 ماهو مفهوم الدستور؟ -1
 الدستور مجموعة أي شيء أو أشياء؟  -2

 متى تحررت بالدنا عن براثن االستعمار البريطاني؟ -3 
 تحت رعاية من تكونت الجمهورية الهندية األولى؟ -4
 من كان أول رئيس وزراء الهند بعد االستقالل؟  -5

 ي ن رئيس صياغة الدستور الهندي؟من ع   -6 
 متى نحتفل نحن الهنود بيوم الجمهورية؟ -7 

  أجوبة: 

 الدستور هو القانون األساسي ألمة من األمم. -1
 الدستور مجموعة القواعد األساسية التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم. -2
 م.1947أغسطس  /15بالدنا في تحررت  -3
 تكونت الجمهورية الهندية األولى تحت رعاية المهاتما غاندي. -4
 البندت جواهرالل نهرو كان أول رئيس وزراء الهند بعد االستقالل في الهند. -5
 ع ّين الدكتور أمبيد كار رئيس صياغة الدستور الهندي. -6
 ير كل عام./ ينا 26نحن نحتفل بيوم الجمهورية في  -7
 .(ےیجیك قبس اكالخہص ایبنرپ اس وطر  )زابینلخص الدرس شفهيا  )ب( 
 :(ےیئ رھبہگج )اخیلامأل الفراغ فيمايلي بكلمات من الدرس  )ج(

 .بذل الدكتور أمبيدكار .............جهوده في ............ الدستور -1 
 .بالدنا الهنديستهل هذا .............. بالعزم على ...........  -2 
 .الدستور هو ............ األساسي ألمة .........األمم -3 

 .يعطي دستورنا هذا ...........أساسية للجميع -4

 دستور الهند

 حقائق عن الوطن دستور الهند
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 .............الحكومة الجمهورية ........ تحت ...... المهاتما غاندي -5

 اافلظ وك استخدم الكلمات التالية في جملك  )د( 
ل
ں ولمجںاےنپ)درج ذي

ل
من

اامعتسل 

نےیجیك(:

 دستور.....................................................-1
 حق التصويت.................................................-2
 يعطي.........................................................-3
 عدل.....................................................-4
 وزير........................................................-5

تدبّر الجملة النموذجية الخاصة بالمفعول به، ثم اكتب ثالث جمل من  )ه(
 ےلمج  ےک رپ ینبم ومنہن  بالمفعول به)عندك على نمطها

ل
ن رپ ایس رطز ، رھپوغر ےیجیكرپ درج ذي

ي

ل

 

 ےلمج ت

ن: (ےیھکلرطف ےس  ینپا

 .وضع الدكتور أمبيدكار الدستور الهندي -
1............................................. 
2............................................ 
3............................................ 

هاا( ےنپ آ اس قبس ےس):ماذا تعلمت من الدرس25.5

لک ی
س

ا  ن؟كل

 تعلمنا من هذا الدرس المفاعيل الخمسة واستخدامها كاآلتي: 
 كتب الطالب درسه. -1
 أكل الولد الطعام أكال. -2
 شرب الطفل الحليب صباحا. -3
 ألقى األستاذ المحاضرة إلقاء الخطيب. -4
 ضرب األب ولده تأديبا. -5

 دستور الهند
 حقائق عن الوطن
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 جاء الصيف والبّرادة. -6
  القاعدة: 

 المفاعيل الخمسة هي: مفعول به، ومفعول مطلق، ومفعول له، ومفعول فيه، ومفعول معه.-
 عميق ا. نوم ا المفعول المطلق هو: اسم يذكر بعد الفعل من لفظه ، مثال: )نام العامل -
المفعول له أو ألجله: اسم يذكر لبيان سبب الفعل ، مثال:  ينبه الوالد ابنه تأديبا وتربية -

 لخلقه.  
المفعول فيه )الظرف(: اسم يدل على زمان حدوث الفعل أو مكانه، مثال:  نأكل  -

 صباحا. الفطور 
ثال:  المفعول به: اسم منصوب يدل على من وقع عليه فعل الفاعل إثباتا  أو نفيا ، م -

 كتبالتلميذ رسالة، لم يكتب الولد درسه. 
مشى  مسبوقةبجملة، نحو، للمصاحبةمع اسم منصوب، قبله واو  بمعنى المفعول معه:  -

 .خالد  والجدار  
 :)رھگ اك اكم/وہم ورک(واجب منزلي : 25.6

رپ مفاعيل خمسه )جمل من تلقاء نفسك مستخدما المفاعيل الخمسة 10اكتب  

 اینپ رطف ےس ملق دنب ےیجیك(.ینبم دس ےلمج 

 اك رتہمجييل ترجم ما : 25.7
ل
 (: ےیجیك)درج ذي

ىل الإنلكزيية أأو الأردية) ( أ)  نارگن ےس رعیبمن العربية اإ

ي

ا اردو( ی يل  :يل
 قرأت البنت كتابا في األدب. -1
 طبخت األم طعاما لذيذا. -2
 اجتهد التلميذ رغبة في النجاح. -3
 عميقا.يفكر الرجل تفكيرا  -4
 رجع الوزير البارحة من إنكلترا. -5

 حقائق عن الوطن دستور الهند
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 نارگن)من االنكليزية الى العربية  )ب(

ي

(رعیبےسیيل

1- he was a teacher teaching Arabic literatur. 
2- Dr. Ambedkar wrote the Constitution of India. 
3- India plays an important roll in modern technology. 
4- I am reading a book in political science. 
5- The Indian universities spent money to improve its standard. 

 دستور الهند
حقائق عن الوطن
5 
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 ملحق

 المفردات اللغوية

 

 

 

 المفردات اللغوية ملحق
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(1)!(What A Beautiful Light)   ! ما أجمل الضياءَ 
  To offer Salah:صلى،صالة )تفعيل( 

مساء :         Morningصباح:     
Evening  :)سّوى تسوية )تفعيل

To put on the same level 
 To create:أبدع ، إبداعا )إفعال(

some thing newly 
 قرص     The sun:شمس( ج) شمس

 Round plate or disc: أقراص( ج)

 To reel(:تفاعل) تهادى،يتهادى،تهاديا
or swing

Open space:       فضاء
  To sendأرسل ، يرسل، إرساال)إفعال( 

 Warmnessالدفء :              
To bestow uponحبا )ن( حبوا: 
 Kindness, favorلطف )ج( ألطاف: 

  Praiseالثناء:
 Drinking, drinks: شراب)ج( أشربة

 A lot ofموفور: 

طير )ج( To twit , chirpشقشق، شقشقة )فعللة(: 
 Birdطيور: 

حقل )ج(  Happy, glade, joyfulفرحانة:   
 Farmحقول:    

Flowerزهرة )ج(  زهور:     
 Cannelجدول )ج( جداول:  

To make happy سر )ن( سرورا : 
Rising, shinningإشراقا)إفعال(:، أشرق

أرض)ج( أراضي    To be pleasantبهي )س( بهاء:  
 :Earth, farm 

 Skyسماء )ج( سماوات  
اهتز يهتز اهتزازا     To orderأمر )ن( أمرا :   

To tremble with joy)افتعال(:
   To overflowفاض )ض( فيضا، وفيضانا به: 

with
( ف) وهب   To grow, growth: ن ماء  ( ض) نمى

to offerTo gift ,:با،هبةوه
 livelihoodTo give:رزقا( ن)رزق

To glorify, praise highly(: تفعيل)تمجيد،مّجد
,Garment, dressك ساء)ج( أكسية: 

(2)(The School)  المدرسة
ك م:              Wisdom  حكمة )ج( ح 

موعظة)ج( مواعظ:  
Sermon :حسنة)ج(حسناتGood,    

beautiful,   Reward for good 

 Schoolمدرسة )ج( مدارس :    
:  Cleanنظيفة 

 Class, seasonفصول:فصل )ج( 
       Libraryمكتبة )ج( مكتبات: 

المفردات اللغوية ملحق
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deed from Allah,
 Good deed:معروف 
 He:خلقOn the basis of: بناءعلى

created 
 Blood: علق

clotالتالي:Followingأسس :
Founded  

 الكعبةالمشرفةNeighborhood:جوار
:The Holy Kabah 

انبثق:                        Gardenروضة: 
Emerged :طلع He 

rose :فجرMorning   :انقشع
Unclouded  :ظالم

Darkness  مشارق
مغارب East of the earth:األرض

      West of the earthاألرض: 
                 Broad, wideتوسع : 

  Advanced: تقدم
               He got, obtained: نال

 Winning in a contest: قصبالسبق
 Dealing with:تعامل
          Truth: صدق

    Valuables: قيم
        Unit, unityوحدة

 Humanism, humanity:    إنسانية

       Office, tableمكتب)ج( مكاتب: 
 ,Director, head masterمدير)ج( مدراء:

manager 
   ,Office, administrationإدارة: 

management  
 Play ground, sportsملعب)ج( مالعب:  

ground 
   Fresh wind, fresh airهواء طلق: 

By God, by Allahهلل :     
      Secularismعلمانية: 

          ,To targetهدف)ض( هدفا إلىه: 
 ,Matters , materialsمادة )ج( مواد 

subjects of study 
 To helpساعد، مساعدة )مفاعلة(: 

  Government jobsوظيفة )ج( وظائف: 
Private Schools, Madrasasالمدارس األهلية 

 Spiritual training: تربية روحية
 To concentrate: ترّكز

 Useful sciences: العلوم النافعة
 Beside that, beside it  :        إلى جانب

  To make habitual:                 تعويد 
 Exercise , to do some thing: ممارسة 

Sharia, religious law:  شريعة
 To get help: استمداد

 Be endowed withتحلي:

(3) (My Country)بالدي
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                      Distinguishتتميز: 
 Natural beauty جمال طبيعی:  
 Delightful خاّلب:

       Tall mountainsجبال شامخة: 
 Himalayan:ةماليھسالسل جبال   

mountain range 
  Coverتغطی:

 ,Intensiveکثيفة: 
heavy:تتدفقFlow 

 Riversأنهار:
  Waterfallشالالت:

 Irrigate Plains:سهول
 Give to drinkتسقي:

 Fertile landsأراضي خصبة:
 Millions ofماليين من الزوار: 

visitors 
 Summerصيف:
 Winterشتاء:

 Fruitsفواكه: 
  Watersمياه:ماء)ج(

  Breatheأتنفس: 
  Airواء:ھ

 Bountiesخيرات:
 Citizenمواطن:
 Developmentتنمية:

: الدفاع عنهTo generalizeتعميم: 
Defendingأتمنى:I wish 

                                Republicمهورية: ج
  Wide spreadمترامية األطراف:   

         Geographicalجغرافيا: 
    Distanceمساحة:  South Asiaجنوب آسيا:  
         Number of inhabitentsعدد السكان: 

          
  Bound, surroundتحيط:

  Arabian Seaبحر العرب: 
 Indian Ocean:لهنديالمحيط ا

 Became famous:اشتهر
  Civilizationحضارة: 
  Cradleمهد: Old, deep rootedعريقة: 

  Empiresإمبراطوريات: 
 Period of timeأ حيان:
 Wealth                    :                ثروات
  Durationفترة:

 Shopping Centre, market:مركزتجاري
place  

 Arabian Gulf:الخليجالعربي
 Europe:أوروبا

 Stores, depots:مستودعات
  River bank: شواطئ

 Spread:ذاع
  Fame: صيت
 Distances , spaces, cornersأنحاء:
 States, countriesدول:
 Developedراقية:

 المفردات اللغوية ملحق
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 امڈویل-

  Securedآمنة: 
Ahead, in front of: أمام

  Sciencesعلوم:
  Always:دوما

 Fieldsمجاالت:
Business, trade:تجارة

 Artsالفنون:
  Economyاقتصاد:

(4)(Human Rights)حقوق اإلنسان
 Human rightsحقوق اإلنسان: 

 Important issueقضية مهمة:
 Continuousمستمرة:
  Weak peopleضعفاء:

 Corners of theأقطارالعالم: 
world 

  To control onللتغلب على:
  To empower:تمكنمن

  Satisfied solution:حاّلمقنعا
 They released:  أصدروا

 Just after:إثر
 French evolution :الثورةالفرنسية

Led to:  أّدتإلى
 To end: القضاء على

Monarchy:النظام الملكي
  Notice, Declaration:إعالن

 Democratic:المبادئ الديموقراطية
principles

 To call upon:المناداة 
 Freedom:الحرية

 Strongقوي )ج( أقوياء:
 Ageعصر)ج( عصور:
Town , cityمصر)ج( أمصار: 
 Leaderزعيم )ج( زعماء:

 The United Nationsاألمم المتحدة:
 Organizationمنظمة)ج( منظمات:

Head quarterالمقر الرئيسي: 
 Foundationجمعية)ج( جمعيات: 

 To shape some thingكّون، تكوينا )تفعيل(: 
أبرز، إبرازا  Concentrateترّكز، ترك زا )تفعل( عليه: 

 Toكّرم ، تكريما )تفعيل(:To highlight)إفعال(: 
honor 

To thinkفّكر، تفكيرا )تفعيل(:
  Substance, lifeمعيشة:

To enjoyتمتع، تمتعا)تفعيل( به: 
Justiceعدل: 

Equalityمساواة:
 Rightحق: 

To obtain, to getحصول على:
Confirmation:تأكيد
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 Brotherhood:إخاء
 Under the banner of:تحت لواء

 General Assembly :الجمعيةالعامة
  To enjoy the justiceالتمتعبالعدل: 
 Internal: الشؤونالداخلية

affairsإيمانFaith : 
 Credit scoringاحتساب: 

  Hereafter motives:دوافعأخروية
  Based on:مبنية على

 Fearمخافة:
 Sustainer of the:رب العالمين

worlds 
 Secrete:سر

 Publicly: علن
 Unfold: ظهر
 Underlay:بطن

 Towards them: نحوهم 
 Male:ذكور
:                       فعالةFemale:إناث

Effective 
 Positiveإيجابية:

  Non-intervention: عدمالتدخل
 Organization:منظمة

  United Nations:األممالمتحدة
 Respect:احترام
 Religions:أديان
 Articleمادة:
 Good, nice: جيدة

  Deserveتستحق: 
 Impressإعجاب: 

 Appreciationتقدير:
 Executive powerقوة تنفيذية:

 Proposalsمقترحات:
 Directions, instructions: توجيهات

 According to:حسب
 Preferably: حّبذا

 True religion, Islamالدين الحنيف:
 Other religionsالديانات األخرى: 

 Most of themمعظمها: 
  Take care of :المراعاة ب

 Performance of duties :تأدية واجباتنا

 (5)(World Peace)السالم العالمي 
 Phenomena: ظواهرNever :كال!
  Achievement: إنجاز

  Walls:جدران
 Police:شرطة

 Classفصل:
  Greetedسلم على: 

  Situationوضع )ج( أوضاع : 
 Worry:قل  قـ  

 المفردات اللغوية ملحق
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 Earnكسب:
Become full: امتأل

 Clashesصراعات:
 Settlementاستقرار:

 Dignitary: وجيه
 Body: جسد

 Give: يفضلSoul , spirit :روح
priority toمنافع:Utilities 

 Physical:جسدية
Material:مادية 
Dying:فانية 

Deprivation:حرمان
Based onبناء على:

Loss:نقص 
Be clear: يتضح

  Cause , requirement:موجب
Divine statement: التصريح اإللهي 

 A tiny particle: مثقال ذرة
Goodness:خير 

Badness, evil: شر
  Commitmentالتزامبـ:

 Kindness for theرحمة للعلمين:
whole world

 Creature: لقخ  
 Dependents of:عيال اهلل 

ALLMIGHTY
ارحموا من في األرض يرحمكم من في السماء":"

 Tension:ترتو  
 ,Riot, Tension, trouble: اضطراب

disturbance 
Prevail, dominate , rule:  يسود
Palm, forehand: راحة

Just a:بمجرد
Finger: إصبع
Be effected :يتأثر

Direct: مباشرة
Speak:تحدث

Propaganda : الدعايات
Wish: أمنيةFulfillmentتحقيق: 
Notices, declarations: إعالنات

 Mediaوسائل اإلعالم:
Legal regulationsاللوائح القانونية:

Distribution:توزيع
Awards, prizesجوائز: 

Effortsالجهودالمبذولة: 
 Ways of peaceسبل السالم: 

 To abuse reputation: إساءة إلى السمعة
 Commitيرتكب: 

 :فساد
Corruption 

 Forbidden:رمنك  
 Crime, guilt:جريمة

 Security controlمراقبة أمنية:
 Barrier:مانع

المفردات اللغوية ملحق



العربیۃ للمرحلۃ الثانویۃ العامۃ

 امڈویل-

 ونسٹ

166 

Be merciful to those on the earth 
and the One above the heavens 

.have mercy upon youwill 
       Wish: مشيئة

Rootعروق:
Satanشيطان:

 Abstain from:يمتنع
 Actions, behavior: تصرفات
  Violation:إخالل 
 Made up of:مركب 

 Mistake:خطأ 
 Forgetfulness:نسيان

International level:الصعيد العالمي

(6) (Intelligence)الذكاء
Decidedقرر:

Trickحيلة:
  Belateمتأخرة:

Angryغضبان: 
Deerغزالة: 
Tastyلذيذة: 
Sorrowأسف: 
Wayطريق:
 Outcry: صرخ

 Well:بئر
  Intensified:اشتدّ 

Sank: غرقJumped: نطّ 
 He sung: غّنى

 He danced: رقص
 Celebrated:احتفل
 Built: شّيدت
  Lofty: شامخ

 Wonderfulأعجوبة: 

He survivesيعيش: 
 Jungle , forestغابة: 
 Riversأنهار: 

Plantingزروع:زرع)ج(
Animalsحيوانات: 
 Happyسعيدة: 

 Afraidخائفة: 
 Lionأسد:

ر:Attacks onيهجم على:   We presentن حض 
 Foxثعلب:

 Lightخفيف: 
 Elephantفيل: 

Negotiation:ةمفاوض 
  Fixed time:ميعاد 

Comfortableمرتاحة: 
Toss, lotق رعة: 
 Rabbitأرنبة:

 sadحزينة: 
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  Preferenceأفضلية:
  Wisdom, mindعقل: 

 Ageعمر: 
 Bodyجسد:

(7)(Justice and judiciary)العدل والقضاء
  To complain:اشتكى
  Surprise:متعجب ا
 He maked equal: سوكى

 He differed: اختلف
: أنكرArmor:درع   

Deniedيهودي:Jew 
  Witness:شهود
 Lash: سوط
   Ruled:حكم
 Judge: قاضي
 Satisfied: رضى

 Pact:عهد
  Became Muslim: أسلم

Roams around some point:يطوف
 Trample under foot:داس

 Fell: سقط  Corner of the rob: طرفردائه
down 

 Camel: جمل
 He picked  up:التقط

 He:شهد  Encouragement:تشجيع
certified تسابق :Raced 

Ruler, governor: والي 

 ؟هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان
(Is There Any Reward For Good Other Than Good?)(8)

  Tiger:رم  ن  
Met by chance:صادف

Moved slowly: بك د  Mouse: فأر 
Woke up: هبّ  

 Worried:منزعج
  Angry: ثائر 
    Requested, appealed: تضرع 
Supplicateed: ابتهل   
 Releaseالسراح :  إطالق 

 Roared:زأر
    Approached: اقترب

 Realized: أدرك 
 Net:شبكة 

 Relieved some one:طمأن
  Broke: مزق
 Reward:جزاء

  Grace: إحسان
 Derived from:استلهم 

المفردات اللغوية ملحق
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Sympathized with:أشفق عليه
Plead for mercy:ترحم 

 Forgave:عنه عفا
  Moved restlessly:تقلب

 A piece of burning: ةجمر 
wood

 Vacated: خلى
 Happened:وقع 

Hunter:صياد
 Skillful:ضليع 
 To be disordered:يضطرب 

 أساس النجاحالتعاون 
(Cooperation is The Base of Success) (9)

Flared up: اندلع
 Fire:حريق

Village:قرية 
Ran away from:هرب
Houses:منازل
  Blind:أعمى Disabled: م ع وكق
Lame:أعرج
 Was afraid:فزع

Helped:ساعد
 Called:دعا Sincere: مخلص 
   Made someone ride:أركب 

 Shoulder:كتف
    Saw:شاهد

 Eye:  عين
 Safe:سليم
 kick:يركض Testify, guide: يدل
 Lag: رجل

 Carrying:حامال
Back:ظهر
Be freed from: نجا

 Helped: تعاون
Key:مفتاح  

 Success:نجاح
 Advancement: تقدم

 ,Good deed:بر 
 God fearing:تقوى

  Sine: إثم
 Aggression: عدوان

(10) (The Teacher)المعّلم
Improvementتحسين:  Science, knowledgeعلم:

ملحقالمفردات اللغوية
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 Completed successfullyتّمم: 
 Good and honorableمكارم: 

character
 Be superior:عزّ 

Be majestic: جّل 
Calmness:سكينة

Dignity:وقار
 Humbleness: تواضع

 Exaggerate: يبالغ
 Slave: عبد

 Leader, high profile:إمام
personality

 Syntax, system ofنحو:
making sentences 

 Caliphate: خليفة
 Once:ذاتمرة
 End, finish:انتهاء
 upHuried:سارع
  Shoes:نعل
   Agreed: اتّفق

 Called upon, Invited:استدعى
 Made someone angry:أغضب
  Apology:اعتذر
 Admonish:عاتب
 Became: اتضح

clearedعظمة:Greatness 
 Fulfilled:وّفى

 Merit, virtueفضيلة:
 Illiteracyجهل:
Depravity:رزيلة
Light:نور

Darkness:ظلمة
 Sighted, The all seeing:بصير

Shadow: ظل
Hot wind:حرور
 Mean:وسيلةRaise: يرفع

  Humanism:بشرية
Eminent:شريف All, whole: جمعاء 

 Honor:شرف
 Kindness:كرامة

 Society:مجتمع
 Teach:يعّلم

 Childrenل:أطفاطفل)ج(
 Educate: يربّي
  Generation:جيل
 Beautify: يزيّن
 Nation:وطن

 Wheel:عجلة
 .Sons of Adam: بني آدم

Mankindحمل:Caried, loaded
  Mainland, ground:بر

 Sea:بحر
  Sustenance: رزق

  Good things: طيبات
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Sent:بعثBelonged to: انتمى
 Illiterates:أميين
 Recite: يتلو

 Verses, verses of the: آيات
Quran

 Purify inner of the: يزكي
mankind

 Wisdom: حكمة
 Messenger:رسول

Process, work:عمليةCredit: فضل
 Link:ربط

  To ease:تيسير
 Respect:تبجيلViolent: معنف
  Learn:تعلم

 عاقبة إهمال النظافة
(Consequence of Neglecting Cleanliness)(11)

 Be bold: تجّرأMockeryسخرية: 
 Asked:سأل

 Answered:أجاب
  Laughter:م ضحك

 Reasonسبب:
 Understood:فطن
  Colored: ملون
 Pollute some thingلوكث:
 Treatment, solution :عالج
 Easy:ميسور

 Obey:يطيع
 Increased: ازداد

 Flood: سالFountain pen: قلمالحبر
Make dirty: وسكخ 

Fingers:أصابع
 Bind up, finished:اكتفى
Removed, wiped out:مسح
Napkin:منديل
Be polluted: تلوث

Atmosphere:جو  
 Hot: حارّ 

Get someone out: أخرج
Sweat: عرق

 Students:تالميذ
They surround: يلتفون 

(12) (Hurry Causes Regret)في العجلة ندامة
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  امڈویل-

ل ع  Fond of:مو 
 Hunting:صيد

  Pant, breathe heavily:يلهث
 Fang, Tooth: أنياب

  Rests, remnant:آثار
 Be afraid: انذعر
 To leave:مغادرة

 Became crazy, be mad: ج ّن جنونه
 Pulled out:سلّ 

 Sward: سيف
  Scabbard: غمد

 Forthwith:على الفور
 Simplified: مبسوط 

 (13) (Lie Causes Damage)كهل  ب يُ الكذ  .........
 Smoke:يدّخن

  Cigarette: سيجارة 
 Money:نقود

 Beg:حقيبة
 Ravished:افترس

 Liar: ك ذوب

 Shamed:ندم
 Tried:حاول

  Fells bore: يشعر بملل
 Wanted toأن:  أراد

 Stickers: ع صيّ 
 Flock, group: قطيع

 

 (14)(Alcohols And Drugs)راتد  خَ رات ومُ سك  مُ 
 Chemical:كيميائية

 Nervous:عصبي
  To take:يتعاطى

  Listlessness, torpidity: فتور
 Dullness, inactivity:خمول
  Opiumأفيون:

 Morphineمورفين:
 Cocaineكوكائين:
 Grassحشيش:

 Gut:أمعاء

 Alcohol:كحولIntoxication:سكرWine:خمر
 Swoon:نشوة 

 Disorder:خلل
 Addiction:إدمان

  Lung diseases:أمراض الرئة 
  Cancerسرطان:Heart attacksنوبات القلب:

 Comaغيبوبة:
 Damageإتالف:

 Liverد:ب  ك  
 Limpness:ارتخاء

 المفردات اللغوية ملحق
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 Disruptionاختالل:
 Brainمخ:

  Heroine: هيروئين

Itchy bodyحكة الجسد:

(15) (Extremism)تطّرف
A middle nationأمة وسط:  

Overwhelmedطغى:     
 Destructionدمار: 

 Refuseيرفض:           
Hungerجوع:          

         Lazyسول: ك  
To have break fastأفطر:  

 Excessإفراط:         
 Negligenceتفريط: 
 Appositeمضاد: 

Moderationوسطية:  
 Balancedمتزنة: 
 Balance توازن: 

Asبمثابة:           

 اإلحسان إلى الجيران
(Good Behavior with Neighbors)(16)

  Orphans: يتامى
  Wayfarer, traveller:ابن السبيل

 Female sheep:شاة
  Rebuke:يؤن ب
 Give to:أودع

Look after, attend to: حافظ على

 Sleepless:         يسهر
 Boarder line, hole:ثغر

  Submissiveness: خشوع  
 Subjoined, enclosed:شفع

Protection , stopperسداد:

(17)(Sports)ألعاب رياضية
Physical trainingPhy:       رياضة بدنية

     Necessity :الزمة
 Muscleع ض ل ة:         /عضالت

 Activateط:تنشي
   Blood vein:الدورات الدموية

 Fatشحوم: 
 Oilدهون :

Clean:          تنقي
Impuritiesشوائب:
Walking:          التمشي
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 Normalعادية:
  Poisonسموم:

 Physical balanceالتوازن الجسدي: 
 Teamفريق: 

Changingتبديل :
 Speedسرعة :

Early morningالصباح الباكر: 
 Fresh airالهواء الطلق : 

 Dinnerالع شاء:
 He had lunchتغّدى :
 He had dinnerتعّشى:

Rest after lunchالقيلولة:
Reaction:ردالفعل

(18) (Letters and Applications)رسائل وطلبات
  Parksمنتزهات:

Historical Monuments:معالمم علم/
  Museum:متاحفمتحف/
 The world:معمورة

 Architecture: فنمعماري
 Ancient civilizations:حضاراتعريقة

  Composedتتألف:
 Letterرسالة:

 Elementsعناصر:
Hijri date(AH)التاريخ الهجري:

 ADالميالدي:التاريخ 

Humor((19)(فكاهة
 Pistol: مسدس

 Despite that, in spite:بالرغم من
of 

 Aubergineباذنجانة:
Closed, lockedمقفل:

لصوص: لص )ج( 
Thiefجاري:Current, running
 Freelyمجانا:Harvestحصاد: 

  Jokeمزاح:
  Reliefترويح: 
  Funنكتة: 
 Storyنادرة:

 Very much:لغايةل
 Arrow: سهم 

 Arrow:نبل
Goal, target:هدف
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 Bullet: رصاصة Beggarمتسول:

 جحا والحمار الناقص
(Juha And Missing  Donkey)(20)

 He thought in his heart: خطر بباله
 Confused: ارتبك 
 Hid:          يختفي 

 Drove:         ساق
 Come ahead: ي قب ل

 Forehead:       جبين  
       Received: استقبل

Rotate, shiftب:  يتناو 
Few:  بضعة
 Grinded: طحن
 Wheat:  ق مح

  Loaded: محمكلة
Head of the city:  عمدة البلدة

(21)(British Occupation)االحتالل البريطاني 
 Dictatorialاستبدادي:

  Defeatedانهزم:
 Riseتصاعد:

British dominationالهيمنة البريطانية:
Exiledنفى إلى:

Faceيعاني:
 Painآالم : 

Scrapeانسل إلى:

Greeneries, vegetablesخضراوات:
A bird of goldطائر من الذهب:

  Mughal Emperorاإلمبراطور المغولي:
East India Companyالشركة الهندية الشرقية:

 Political  interventionsالتدخالت السياسية:

Gentlyرويدا رويدا:
Fighting  مقاومة: 

(22)(Freedom of India)استقالل الهند 
  Right path, truthحق:
 Patience:صبر

 Agreed with: وافق عليها
 Pressure: ضغوط

         Failed: فشل
Revolution:         ثورة

 Colonialism:استعمار
 Seized:استولى
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 Formation:تشكيلArrest:اعتقال
 Defense minister: لدفاعا وزير

 Tough steps:خطوات حاسمة وصارمة
 Silk letters:مناديل حريرية

Movement  
  Conspirated:مدسوسة

 Wooden box: صندوق خشبي
 Silk cloths  : قماش حريري

 Symbols: رموز
  Secrecy:سرية 
  Struggle: فاحك  
 Peaceful: لميس  

 Activities:فعاليات
 Khilafat movement: حركة الخالفة

  Be fearful: منذعر
 Eagerly intent: متحمس

 Support, favor: تأييد
 China:الصين
 Japan:اليابان
  Burma: بورما

 France:فرنساAmerica: أمريكا
 Russia:روسيا
-Non:حركة عدم التعاونIssued: أصدر

cooperation Movement 
 With a view to:بغية

 Encouragingone another: التواصي
 

 (23) (Mahatma Gandhi)المهاتما غاندي 
  Communitiesجاليات:

 Nationalحزب المؤتمر القومي:
Congress Party  

  Untouchablesالمنبوذين:
  Non-cooperationعدم التعاون:

 Peaceful dialogueالحوار السلمي:
 Justification تبرير:

  Father of the Indianأبو الشعب الهندي:
Nation 

  Non-violence:العنفية
  Assassinatedمغتاال:

 Local customsتقاليد محلية:
 Law firmمحاماة:

 Racial discriminationالتمييز العنصري:
  Under his bannerتحت لوائه:

 (24)(Secularism In India)العلمانية في الهند

 ملحقالمفردات اللغوية
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 Regardless of:بغّض النظر
Race:رقع  

Family: عشيرة
 Leaders:رواد

 According to, in: على حد تعبير
the words of 

Opportunities:فـ ر ص
  Officialرسمية: 

  Divineربانية: 
  Spiritual:روحانية
  Secularity:دنيوية
 Religious:ديني

  Priestly:كهنوتي
 West:غرب

 Prime ministerرئيس وزراء:
  Democratic: ديمقراطية

(25)(Indian Constitution)الدستور الهندي
Social justiceالعدل االجتماعي:

Expressionالتعبير:
Worshipعبادة:

Foundationsمؤسسات:
Work opportunitiesفرص العمل: 

Statusمكانة:
Promotionترويج:
Confirm متأكد:

 Unity of the nationوحدة الشعب:
 National integrateالتكامل الوطني:

Minoritiesأقليات:
 Article, clause , item بند:

 Constitutionalلوائح الدستور:
regulations

  Propertiesممتلكات:
 Court of appealمحكمة االستئناف:

Laws:                                          قوانين
Basic rules:القواعد األساسيةIt means: يراد به

Governance system:نظام الحكم
Republican President:رئيسا للجمهورية

 Finance Ministerوزير المالية:
 Minister ofوزيراالتصاالت:

Communications
Minister of education:وزير التربية

 Lawوزير القانون:
ministerإعداد:Preparation 

 Validساري المفعول:
 Beginningيستهل:We celebrate itنحتفل به:
  Intend toالعزم على:

 Democraticقراطية:ديمو 
 Secularismعلمانية:

Socialismاشتراكية:

ملحقالمفردات اللغوية
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 ونسٹ

 امڈویل-

i -Pascal Alan Nazareth: “Gandhi’s outstanding leadership” 2011. Sarvodaya international trust overseas press India, 7/28 

Ansari road, Daryaganj, New Delhi 110002. (Translated into Arabic by Prof.Zikrur Rahman, India Arab culture centre, Jamia 

Millia Islamia, New Delhi 2014) pp 54, 55. 

 Satisfactionاقتناع: 
Right of freedomحق الحرية:

  Votingالتصويت:
 Judicial reviewالمراجعات القضائية: 

Electionsانتخابات:

  Supremacyسيادة:
 Provideتزود:

Fundamental rightsحقوق أساسية:

المفردات اللغوية ملحق



 نموذج األسئلة
Sample Question Paper 

العربية -الثانوية العامة     
Senior Secondary – Arabic 

ساعات 3الوقت:   أقصى الدرجات         
 

General instructions: 
1. Lesson has been divided into two sections A and B. Question in both the section 

are compulsory for the students.  
2. There will be 10 multiple choice questions from units as per the blue print 

Section - A 
رقم  لةاألسئ الدرجة

 األسشلة
  .1 ؟ما معنى السالم 1

  األمن .أ  الطريقب. 
  ج. العنف الالعنف د.

  .2 د.القعل المضارع بعد دخول لم يصبح ...... 1
  منصوبا .ب ب. مرفوعا
  ج. محزوما د. مكسورا

  .3 ما كان النمر يسكن؟  1
  في الجنينة .ت  ب. في الغابة

  ج. في األحمة د. في الصجراء
  .4 من أعان األعمى؟ 1

  األعرج .ث  خالدب. 
  صديقهج.  األعورد.

  .5 كان اإلمام الكسائي ماهرا في فن.............. 1
  وحالنأ.            الصرفب. 

  الهندسةج.  اللغةد.
  .6 من كان يكتب بقلم الحبر 1

  أ. خالد  ساميب. 
  فاطمةج.  هندد.

.7 من كان يرعى الغنم 1  
  الولد .أ ب. البنت



  الراعي .ج د. الحارث
 8 العطلة ....... القريةقضيت أيام  1

  من .أ إلى .ب
  في  .ج د. على

.9 اشترى محمود  عشرة     .......  من السوق 1  
  كتب .أ كتابا .ب
  كتاب .ج د. كتيبا

 10 ما جمع كلمة دولة؟ 1
  دوالت .أ أدوال .ب

  دول  .ت د. دولي
 

 

Section – B 

   تركيب الجمل:. 11

 (4)    اآلتية:بين الفعل والفاعل والمفعول به في الجملة   (أ)
 أكل الولد التفاح 

 (4)  بين المبتدأ والخبر وحرف الجار والمجرور في الجملة اآلتية: (ب)
 التلميذ واقف أمام المكتبة

 . الجموع والمفردات:12

 (4)      أكتب الجموع للمفردات التالية: (أ)
 أب، ولد، طفل، تلميذ، أستاذ, طاولة، مدرسة، باب، نافذة.

 (4)      التالية: أكتب المفردات للجموع (ب)
 مكاتب، كتاتيب، أنهار، بالد، مفاتيح، شبابيك، جدران، جداول، دفاتر.

 . التحليل النحوي:13  

 (4)      )أ( ماهو المضاف والمضاف إليه، بين.   

 (4)       )ب( ماهو الموصوف والصفة، بين.  

 .  مهارة الكتابة:14

 (4)      جمل فعلية حول "المدرسة". أربع)أ( كون 

 (4)       جمل اسمية عن "معلم" أربع)ب( كون 

 . تحليل النص: 15



 (4)      اضبط العبارة التالية بالشكل:  )أ(

 "مدرستنا حكومية وَعلمانية، تهدف إلى تعليم المواد النافعة التي تساعدنا في
 الحصول على الوظائف الحكومية وغير الحكومية." 

 (4)      اضبط البيت اآلتي بالشكل: )ب( 
 وجعلت الشمس قرصا      يتهادى في الفضاء

 نا بألطاف الضياء   يرسل الدفء ويحبو
 

Section –C 
 

  (5)       ترجم من العربية إلى اإلنكليزية:. 16
 ، ألقى األستاذ محاضرة في الصف حول األدب الكالسيكي.أنا ذاهب إلى السوق  )أ(  

 (5)          ونظيفة، فيها فصول للتدريس،هذه مدرستي، إنها كبيرة وواسعة )ب( 
 .ومكتبة للمطالعة، ومكتبان للمدير واإلدارة 

  :. ترجم من اإلنكليزية إلى العربية17
 What a beautiful spring   (5))أ(  
 (5)          )ب(  

. India is the supreme law of Constitution of India The   
undamental political principles         It lays down the framework defining f  

  
 . أجب عن األسئلة التالية:18

i- (5)        كيف مدرستك ؟ 
ii- (5)      ما هي وظيفة المدرسة الحكومية ؟ 
iii- (5)       كم نوعا من المدارس ؟ 
iv- (5) ما هي األوصاف التي ينبغي االتصاف بها لطالب المدرسة اإلسالمية ؟ 

 (5)    . أكتب مقالة في عشر جمل حول أحد من العناوين التالية:19

http://en.wikipedia.org/wiki/India


 النظافة، السالم العالمي، الملعب. 

 (5)  رئيس القسم. أكتب رسالة إلى أبيك تطلب منه رسوم المدرسة، وطلبا إلى 20
 تطلب منه إجازة زيارة ووالديك. 
 

 منهج التقييم
Marking Scheme 

 
 الجزء األول

Section A 
 رقم األسئلة 

10إىل  1من  .( فقط لكل جواب صحيح1درجة )10إىل  1من سؤال  عالمة  
 الجزء الثاني

Section B 
 11 . ا( لكل جواب صحيح جزئي2)( درجات لكل جواب صحيح. سيحصل الطالب على درجتني 4أربع )
 12 .ا( لكل جواب صحيح جزئي2( درجات لكل جواب صحيح. سيحصل الطالب على درجتني )4أربع )
 13 .ا( لكل جواب صحيح جزئي2( درجات لكل جواب صحيح. سيحصل الطالب على درجتني )4أربع )

 14 ( مجل.8إىل غاية مثان ) ( فقط لكل جواب صحيح1درجة )
 15 جلواب صحيح أو جزءها حسب صحة اجلواب.  ات( درج8)مثان 

 16 .  رتمجةة الصحيحة من كال اجلزءين أو جزءها حسب صحة الللرتمج ات( درج10عشر )
 17 ة الصحيحة من كال اجلزءين أو جزءها حسب صحة الرتمجة.  للرتمج ات( درج10عشر )

 الجزء الثالث
Section C 

 18 (20أجوبة=  x 4درجة  5. )ivإىل  iيح من لكل جواب صح( درجات 5مخس )
 19 حسب صحة اجلمل. ( مجل صحيحة على املوضوع احملدد أو جزءها 10( درجات جلميع عشر )5مخس )
 20 ( درجات لرسالة صحيحة.5مخس )

 



 

 إعداد األسئلة

Question Design 

 للمرحلة الثانوية العامة

 العربية

 100إجمالي الدرجات:       ساعات 3الوقت المحدد: 

 توزيع الدرجات بحسب نوعية األهداف: .1

نسبة مئوية إلجمالي 

 الدرجات

 األهداف الدرجات

  (Knowledge)المعرفة 25 25

 االستيعاب و الفهم 45 45

(Understanding) 

 (Application)التطبيق  30 30

 إجمالي الدرجات 100 100

 

 توزيع الدرجات بحسب نوعية األسئلة: .2

إجمالي  عدد األسئلة النوعية

 الدرجات

الوقت المفروض للطالب 

 لالجابة عن األسئلة

   االجابة المفصلة

(Long answer)  

 دقيقة 95 45 7

 االجابة الموجزة

(Short answer) 

 دقيقة 45 35 11

 االجابة المختارة

(Objective 

 دقيقة 30 20 20



 

answer) 

 دقيقة 170 100 38 إجمالي الدرجات

 دقائق محددة لقراءة األسئلة.( 10ملحوظة: عشر )

 

 

 توزيع الدرجات بحسب المهارات: .3

درجات الوحدة  الوحدة/ الوحدة الفرعية العدد المسلسل

 الفرعية

 إجمالي الدرجات

 45  القراءة .1

  40 )الف( النثر  

  5 )ب( الشعر 

استخدام القواعد و المفردات  .2

 اللغوية 

 20 

 35  مهارة الكتابة . 3

تقديم الطلب/ كتابة  )الف( 

 المراسالت

10  

  13 كتابة المقال)ب( 

  6 الشرح و االيضاح )ج( 

  6 األسئلة و األجوبة )د( 

 100  إجمالي الدرجات

 



 

 النسبة المئوية لألسئلة السهلة و المتوسطة: .4

الرقم 

 المسلسل

الدرجات بالنسبة   

 المئوية

اليجيب عنها إال األسئلة التي  (Difficult) الًصعبة .1

 األدكياء من الطالب

15 

 Less)المتوسطة . 2

difficult)  

األسئلة التي يجيب عنها الطالب 

 المتوسطون أيضا

45 

األسئلة التي يستطيع  االجابة عنها   (Easy) السهلة .3

 الضعفاء من الطالب أيضا

40 

  100 إجمالي الدرجات  

 

 األسئلة الموجزة: .5

 تركيب الجمل: -1

 بين الفعل والفاعل والمفعول به في الجملة اآلتية:  (أ)

 أكل الولد التفاح 

 بين المبتدأ والخبر وحرف الجار والمجرور في الجملة اآلتية: (ب)

 التلميذ واقف أمام المكتبة

 الجموع والمفردات: -2

 أكتب الجموع للمفردات التالية: (أ)

 أب، ولد، طفل، تلميذ، أستاذ, طاولة، مدرسة، باب، نافذة.

 أكتب المفردات للجموع التالية: (ب)

 مفاتيح، شبابيك، جدران، جداول، دفاتر.الد، مكاتب، كتاتيب، أنهار، ب

 . التحليل النحوي:3   

 )أ( ماهو المضاف والمضاف إليه، بين.   

 )ب( ماهو الموصوف والصفة، بين.  



 

 . مهارة الكتابة:4

 )أ( كون خمس جمل فعلية حول "المدرسة".
 )ب( كون خمس جمل اسمية عن "معلم"

 

 . تحليل النص: 5

 اضبط العبارة التالية بالشكل:   )أ(

"مدرستنا حكومية وَعلمانية، تهدف إلى تعليم المواد النافعة التي تساعدنا في الحصول 
 على الوظائف الحكومية وغير الحكومية."

 اضبط البيت اآلتي بالشكل: (ت)
 وجعلت الشمس قرصا      يتهادى في الفضاء

 نا بألطاف الضياء   يرسل الدفء ويحبو
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