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َمة  الُمقَد ِّ

 

 

 أيّها المدّرسون األعّزاء ،

 

بمزيد من الفرح والسرور نقدّم إليكم هذه الملحوظات راجين لحسن             

تتضّمن هذه المادّة جميع . إستخدامكم بين الدّارسين في الصّف  العاشر 

ة ونرجو أن هذه المادّ . المحادثات في جميع الوحدات مع حلولها بإعطاء األمثلة 

ستستفيد لجميع الّطّّلب في مختلف المستويات من الّطّلّب المتخلّفين والمعتدلين 

وعلينا أن نرشد الطلبة إلى طريق يسير لكي يواجهو اإلمتحانات . والمتفّوقين 

 .العاّمة بدون توتّر وال ضغط 

الرجاء من المدّرسين الكرام إستخدام هذه الملحوظات بأحسن وجه ،            

 .هو المستعان وهو ولّي  التوفيق وهللا

 

 

 
EBRAHIM KUTTY. UK   SEETHISAHIB HSS TALIPARAMBA   9656880558 

NASEEM.K                       CHMKS GHSS VALAPATTANAM        9744382486 

SIRAJUDHEEN.K            GHSS KANNADIPARAMBA                 9747468104 

IBRAHIMKUTTY.T         GHS PACHENI                                        9400422591 
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 اْلُمْحتََويَاتُُ

                                        

يَرةُالذّاتِيَّةُُ،ُاإلْستَِماَرةُ  تَْرجَمةُُالَحيَاةُ،ُالبَيَانَاُتُالشَّْخِصيَّةُُ/ُالّسِ

 إْنَشاُءُاألْسئِلَة

 يَاُنُِلْلُمقَابَلَِةُ/ُاإِلْستِْفتَاءاإِلْستِبُْ

 أِجْبَُعِنُاألْسئِلَةُُِ

 الُمْلَصقَاتُُُ

 البَْرنَاَمُجَُوالتَّْقِريرُُ

 اْلِحَوارُُُ

 َرتِّبُاألْحَداَثَُوالُجَملَُ

 السُُّطوُرَُوالتََّصاِريحُُ

 الُمتََراِدفَاُتَُواألَْضَدادُُ

 الُمْفَرَداُتَُواْلُجُموعُُ

 الَماِضيَُوالُمَضاِرعُُ

 اْلَحالُُ

 اِْستِْخَداُمُالتََّراِكيب

 َكاَنَُوأَخَواتَُها

 نََواِصُبُالُمَضاِرعُُُِ

َرة  الُمذَّكِ

ُاْلُخُطبَة

َرة  اْلُمفَّكِ

 النَّْشَرةَُ

 ِصْلُبِالُمنَاِسب

 تَْرِجمُإِلَىُلُغَتِكَُ

 اأْلَْسئِلَةَُُواأْلَْجِوبَةُُ
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يَرةُالذّاتِيَّةُُ،ُاإلْستَِماَرةتَْرُجَمةُُاْلَحيَاةُ،ُُالبَيَانَاُتُالشَّْخِصيَُّ  ةُ/ُالّسِ

 

 ُُلُاإلْستَِماَرةَُبُِمَساَعَدِةُتَّرجَمِةُالَحيَاِةُُِللّسيِّد  أيُ.ُبيُ.ُجيَُعْبُدُاْلَكََلمنَُكّمِ

 

أَْكتُوبَر   ٥١ُوِلدَ أَبُو الفَِقير َزيُن العَابِِدين َعْبدُ الَكّلم بَِراميشَواَرام فِي ِواَليَِة تَاِمْلنَاد فِي       

م . َواِلدُهُ َزْيُن اْلعَابِِدين َوَوالدَتُهُ آِشيَاَما ، بَدَأَْت تَْربِيتُهُ ِمْن َمدَاِرِس القَْريَِة ، ثُّم  ٥٣٩٥َسنَةَ 

التََحَق  بُِكلّيّة َسْنْت ُجوَسف بِتِيُروِشيَرا بَاِلي ، َكاَن َعْبدُ الَكّلم َرئيَس اْلُجْمُهوِريِّة اْلِهنديّة 

اُروخِ الِهْنِدي. لَهُ ُمؤلّفَاٌت َكثِيَرةٌ ، وِمن َوَرا ئِدَ التَّْقنِيَِّة اْلفََضائِيَّة ، إْشتََهَر بَِرُجِل الصَّ

َي  ُوفِّ أَْجنَِحةٌ ِمْن نَاٍر  ، َحَصَل َعلَى َجَوائَِز َعديدَةً ، ِمنها بَهاَرَت َرتْنَا وبَتَْمبُوَشْن . تُ ’أْشُهِرها 

 م بِِميغاَلَيَا. ٧١٥١يُوِليُو    ٧٢َعْبدُ اْلَكَّلم فِي 

 

ْسُم اْلَكاِمُل           :  اإْلِ

 :           إِْسُم اْلَواِلدِ 

 :             إِْسُم اْلَواِلدَةِ 

 َمَكاُن اْلِميَّلد           :

 تَاِريُخ اْلِميَّلِد          :

َراَسةُ   :           الدِّ

 اللَّقَُب                   : 

 نَاِصُب              :اْلمَ 

 تَاِريُخ اْلَوفَاةِ           :

 اْلُمَؤلَّفَاُت اْلَمْشُهوَرةُ  :

 

 اْلَجَوابُُ

ْسُم اْلَكاِملُ   أَبُو اْلفَِقيِر َزْيُن اْلعَابِِدين َعْبدُ اْلَكَّلم  :          اإْلِ

 َزْيُن اْلعَابِِدين :    إِْسُم اْلَواِلدِ 

ا :    إِْسُم اْلَواِلدَةِ   آِشيَامَّ

 َراميْشواَرام  :          َمَكاُن اْلِميَّلدِ 

 ٥٣٩٥أَْكتُوبَر  ٥١  :  تَاِريُخ اْلِميَّلدِ 
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َراَسةُ  يَّةُ َسْنت ُجوَسْف بِتُِروِشيَرابَاِلي   الدِّ  :      ُكلِّ

اُروخِ اْلِهْنِدي     اللَّقَُب                    :     َرُجُل الصَّ

 َرئِيُس اْلِهْنِد الَسابِق :      اْلَمنَاِصبُ 

 ٧١٥١يُوِليُو  ٧٢ تَاِريُخ اْلَوفَاةِ            : 

 أَْجنَِحةٌ ِمْن نَاٍر   اْلُمَؤلَّفَاُت اْلَمْشُهوَرةُ   :

 

 ُْدُُكويَا لُاإلْستَِماَرةُبُِمَساَعَدِةُتَْرُجَمِةُاْلَحيَاةُِللسَّيِّدُِسيُأتْْشُُمَحمَّ  نَُكّمِ

 

ْد ُكويَا فِي قَْريَِة أتُّوِلي بُِمقَاَطعَِة َكاِليُكوت َسنَةَ ُوِلدَ السَّيِّ        م  ٥٣٧٢د ِسي.أتْْش ُمَحمَّ

يَّ  ة ألبََوْيِن َكِريَمْيِن َعِلي ُمْسِليَار َوَمْريَْم ،  تَلَقّى العُلُوَم ِمْن َمدَاِرِس قَْريَتِِه ، ثُمَّ اْلتََحَق  بُِكلِّ

 َزِعيًما ِسيَاِسيًّا ، لَهُ ُمَؤلَّفَاٌت َعِديدَة ، ِمْنَها اْلبَِّلدُ اْلَخِليِجيَّةُ فِي َمِدينَِة َكاِليُكوت ، أْصبََح  

ِة   َحابَة ، قَدََّم َحيَاتَهُ ِلِخْدَمِة الُمْجتََمعِ  َواأْلمَّ ، ِرْحلَتِي ِلْلَحّجِ ، ِرْحلَتِي إِلَى لَْندَْن، الصَّ

 م . ٥٣٢٩نَةَ َسْبتَْمبَْر سَ  ٧٢اإلْسّلَِميَِّة ، تُُوفَِّي في 

 

ْسُم اْلَكاِمُل           :  اإْلِ

 :     إِْسُم اْلَواِلدِ 

 :       إِْسُم اْلَواِلدَةِ 

 :    َمَكاُن اْلِميَّلِد 

 :    تَاِريُخ اْلِميَّلدِ 

َراَسةُ   :     الدِّ

 :     اْلَمنَاِصُب 

 :            تَاِريُخ اْلَوفَاةِ 

 :  اْلُمَؤلَّفَاُت اْلَمْشُهوَرةُ  

 

َداِشيِريُغوفِْنَدنُنَايَرَُوُأِعّدُتَرجَمةَُالَحيَاةُ.ُ    إْقَرأُُالبَيَانَاِتُُالشَّْخِصيَّةَُإِلِ

 ااِلْسُم الَكاِمُل      :    إِدَاِشيِري ُغوفِْندَْن نَايَر 

 َمَكاُن الميَّلد       :   ُكوتِيفُوَرم فِي ُمقَاَطعَِة َمّلَبَُرم

 م٥٣١١:           َعاُم الِميَّلد

 اِْسُم الَواِلِد           :   ْكِرْشنَْن ُكُربُو
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ا        اِْسُم الَواِلدَةِ   :   ُكْنِجي ُكوتِي أَمَّ

ةِ          اللَّْقُب                :   َشاِعُر القُوَّ

 الَجائَِزةُ             :   َجائَِزةُ َمْجَمعِ األَدَِب  الَمْرَكِزي

 م٥٣٢١أْكتُوبَْر  ٥١:      تَاِريُخ  الَوفَاة   

 إَِداِشيِريُُغوفِْنَدْنُنَايَر

م ، ٥٣١١ُوِلدَ إِدَاِشيِري ُغوفِْندَْن نَايَر فِي ُكوتِيفُوَرم في ُمقَاَطعَِة َماالَبَُرم َسنَةَ               

ا ، إْشتََهَر بِلَقَِب  ةِ ،  َحَصَل َعلَى َواِلدُهُ  ْكِرْشنَْن ُكُربُو َوَواِلدَتُهُ ُكْنِجي ُكوتِي أَمَّ َشاِعِر القُوَّ

 م٥٣٢١أْكتُوبَْر  ٥١َجائَِزةِ َمْجَمعِ األَدَِب الَمْرَكِزي ،  تُُوفّي فِي  

 

 الِحظُالبَيَانَاِتُُالشَّْخِصيَِّةُُوأِعدََُُّترجَمةَُالَحيَاة

 ااِلْسُم الَكاِمل : َحافِْظ بَْك  إبراِهيم

  الِجْنِسيّةُ       :  ِمْصِريٌّ 

 الِميّلد :  ديروط َمكانُ 

 م  ٥٢٢٧َعاُم الِميّلد   :   

 إْسُم اْلَواِلِد    :   إْبَراِهيم أفَْنِدي

 :  اْلَسْت َهانِم إْسُم الواِلدَة  

 :  َشاِعُر النِّيلِ  اللقُب   

 :  البَُؤَساُء ، ِديَواُن َحافِظ   الُمَؤلَّفاتُ 

 م. ٥٣٩٧:   عاُم الوفاةِ 

 

 اِليَةَُوُأِعّدُتَرُجَمةَُاْلَحيَاةُِلْلَمْولُِويَُعْبدُالقَاِدرُالَوكَِّميإْقَرأُالنِّقَّاطُالتَُّ

 َعاِلٌم َوِصَحافِيٌّ   م ٥٢٢٩الِواَلدَةُ بَِوكَّْم َسنَة  

د ُكْنجو   َواِلدَتُهُ َعائَِشة بِيِوي           َواِلدُهُ ُمَحمَّ

 -نَْشِر اللُّغَة العََربِيَّةِ  ُمَساَهَمةُ فِي  إِْصدَاُر َجِريدَةِ ْسَوِديَشابِهَمانِي 

 م ٥٣٩٧الَوفَاةُ َسنَة  

 الَمْولَِويَُعْبُدُالقَاِدرُالَوكَِّمي

م ، ٥٢٢٩الَمْولُِوي َعْبدُ القَاِدر الَوكَِّمي َعاِلٌم َمْشُهوٌر َوِصَحافِيٌّ َماِهٌر. ُوِلدَ بَِوكَّم َسنَة  

هُ َعائَِشة بِيوِ  د ُكْنُجو َوأُمُّ ي. إِنَّهُ َشاَرَك فِي َحْرَكِة ااِلْستِْقَّلِل. أَْصدََر َواِلدُهُ ُمَحمَّ
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ِلتَْحِريِض النَّاِس َعلَى األَْعَماِل الِجَهاِديَِّة ِضدَّ البَِريَطانِيِّين. إِنَّ ‘ ْسَوِديَشابِهَمانِي’َجِريدَةَ 

 م .٥٣٩٧ْحَمِة هللا َعام ُمَساَهَمتَهُ فِي نَْشِر اللُّغَِة العََربِيَِّة َمْعُروفَةٌ. َواْنتَقََل إِلَي رَ 

 

ُوِلدَ.....................ِب............. في.....................َسنَة..............                  

َواِلدُهُ............... َوَواِلدَتُهُ............... دََرَس فِي........................... ، لَهُ ُمَؤلَّفَاٌت 

َها......................... َحَصل  َعلَى َجائَِزةِ ............... . تُُوفّي َعِديدَة. ِمنْ 

 فِي  .............. َسنَةَ.........م.

 

 
 إْنَشاُءُاأْلْسئِلَة

 

 األَدَواُتُاإلْستِْفَهاميَّة

 എന്ത് -َماذَا       \َما 

 ആര് -  َمنْ 

 എപ്പോൾ    -  َمتَى

  എവിടെ    -  أْينَ 

   എവിപ്െക്ക് - إلَى أْينَ 

 എവിടെ നിന്ന്-ِمْن أْيَن     

 എത്ര  -  َكمْ 

 എങ്ങിടന  - َكْيَف    

 ഏത് -  أيّ 

   എന്തിന് പ്വണ്ടി -  ِلمَ 

 ആപ് ോട്, ആ ുടെ -  ِلَمنْ 

 എന്ത് ട ോണ്ട്-  بِمَ 

 ഉപ്ണ്ടോ , ആപ് ോ -  َهْل 

 

 ُُِئُأَْربَعَةَُأَْسئِلٍَةُبِاْستِْخَداِمُنَْقَرأُُتَْرُجَمةَُالَحيَاِةُللشَّاِعِرَُصاِلحَُمْحُمودَُهَواِريَُونُْنش

ْستِْفَهاِمُاآلتِيَِةُُُُُ  ) أَْيَن ،  َمتَى ،  َمْن ،  َما ( أََدَواِتُاإْلِ

 

م . ُهَو ُعُضُو   ٥٣٩٢الّشاِعُر َصاِلح َمْحُمود َهَواِري فِلَْسِطيُن الِجْنِسيَّة ، ُوِلدَ َسنَة          

ي ُسوِريَا ، لَهُ دََواِويُن َكثِيَرةٌ  أْشَهُرَها ` َعَصافِيُر بِّلِدي ، َهنَاِدي إتَّحاِد الُكتّاِب اْلعََرِب فِ 

 تُغَنِّي .
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 أَْيَن ُوِلدَ الشَّاِعُر َصاِلح َمْحُمود َهَواِري ؟  

 َمتَى ُوِلدَ الشَّاِعُر َصاِلح َمْحُمود َهَواِري؟  

 َمْن  هُو َصاِلح َمْحُمود َهَواِري ؟        

 دََواِويُن الشَّاِعِر َصاِلح َمْحُمود َهَواِري ؟ َما ِهيَ   

 

 ُإْقَرأُتَْرُجَمةَُالَحيَاِةُِلعَِليُأْحَمْدُبَاَكثِيرَُونُْنِشُئُأَْربَعَةَُأَْسئِلٍَةُبِاْستِْخَداِمُأََدَواِت

ْستِْفَهاِمُاآلتِيَِةُُُُُُ)ُأَْيَنُ،َُُمتَىُ،َُُمْنُ،َُُماُ(  اإْلِ

 

م . َسافََر إلَى اليََمن َوُهَو َصِغيٌر،   ٥٣٥١ْحَمْد بَاَكثِير بِأْندُونِيِسيا َسنَةَ ُوِلدَ َعِلي أ           

َل  َمْسَرِحيٍَّة ِشْعِريٍَّة ِحينََما َكاَن  فِي الِحَجاِز،  َوَكاَن يَْعِرُف اللُّغَةَ   ثُمَّ إلَى الِحَجاز ، َكتََب  أوَّ

يَّةَ ،  َولَهُ ُمَؤلَّفَاٌت َعِديدَة ِمْنَها: َواه إِْسَّلَماه ، اْلَمْلَحَمةُ العََربِيَّةَ َواإلْنِجِليِزيَّةَ َوالفََرْنسِ 

ْسَّلِميَّةُ اْلُكْبَرى ، ِمْن فَْوِق َسْبعِ َسَماَواٍت  ، َشْهَرَزاد .  اإْلِ

 

 ْستِْفَهاِمُاآل ُِمْنَهاُأْربَعَةُأْسئِلَةُبِاْستِْخَداِمُأََدَواِتُُاإْلِ ،ُإْقَرأُالِفْقَرةَُواِعدَّ ََ تِيَِةُُ)َُكْي

 َماذَاُ،ُُأَْيَنُ،ُُبَِمُ(

تَقَُع ِوالَيَةُ َكْيَراالَ فِي َسَواِحِل اْلبَْحِر العََربِّيِ  . َوِهَي  تَتََميَُّز بَِطبِيعٍَة َجِميلٍَة ، نََرى           

َعة. يَِعيُش  النَّا ةِ واْلَمَودَّةِ.فِي أَراِضيَها األْشَجاَر َواألثَْماَر َواألْزَهاَر الُمتَنَّوِ  ُس  فِيَها بِاأْلُُخوَّ

 

 ُُُْستِْفَهاِمُاآلتِيَِة إْقرأُاألْبيَاِتُالتَّاِليَةَُوأَْنِشْئُِمْنَهاُثَََلثَةَُأْسئِلَةُبِاْستِْخَداِمُأََدَواِتُُاإْلِ

،َُُماذَاُ،ُأَْيَنُُ( ََ  )َكْي

يُب فِي أَْرَجائِكِ تَْبُسُم  األْزَهاُر  فِي  أْغَصانِِك         وَ                  يَفُوُح الّطِ

 َجْنبُِك  البَْحُر  َوتِْلَك األْنُهُر             َوبَُحْيَراٌت  َوُحوٌت  َوافِرٌ                

 ُمْسِلُموَن  َونََصاَرى َوهُنُود             فِي َصِعيٍد َواِحٍد دُوَن  ُحدُود               

 

 naireInterview question  /ُاإِلْستِْفتَاءُاإِلْستِْبيَاُنُِلْلُمقَابَلَةُِ

  النِّقَّاط

 െുംബംു األُْسَرةُ    :                      ജനനംالِوالَدَةُ    :  

  പ്ജോലിالِمْهنَةُ     :                       പഠനംالدِّ َراَسةُ :  

 സ്ഥോനങ്ങൾالَمنَاِصُب  :                        വിപ്നോദംالِهَوايَةُ  :   

يَّات  :    പ്നട്ടങ്ങൾاإِلْنَجا َزات:             ടവലലുവിളി ൾالتََّحدِّ
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   രി ൾ /സോഹിരയ ത്പവർത്തനങ്ങൾൃ :الُمَؤلَّفَاُت / األْعَماُل األدَبِيّة  

 അവോർഡു ൾ: الَجَوائُِز    

 

 ജനനംالِوالََدةُُ:ُُ

   രോങ്കൾ ജനിച്ചത്എവിടെയോണ്?          أْيَن ُوِلْدِت ؟ أْيَن ُوِلْدَت ؟   /

  രോങ്കൾ ജനിച്ചത് എപ്പോഴോണ്?       َمتَى ُوِلْدَت  ؟ / َمتَى ُوِلْدِت  ؟

   രോങ്കളുടെ പ്ദശീയര ഏത്?  َما ِجْنِسيَّتَُك ؟ / َما ِجْنِسيَّتُِك ؟       

 

 കുടുംബംُاألُْسَرةُُ

 ِمْن فَْضِلَك  أْخبِْرنِي َعْن  أْسَرتِك؟  

 ദയവോയി രോങ്കളുടെ  ുെുംബടത്തക്കുറിച്ച് എപ്ന്നോട് പറയോപ് ോ    

 രോങ്കളുടെ   ുെുംബത്തിൽ എത്ര അംഗങ്ങൾ ഉണ്ട്؟         ? َكْم ُعْضًوا فِي أْسَرتِك 

 രോങ്കളുടെ പിരോവിൻടറ പ്പര് എന്ത്?                       َما اْسُم َواِلِدك؟

 രോങ്കളുടെ  ോരോവിൻടറ പ്പര് എന്ത്?                     َما اْسُم َواِلدَتَِك؟

 

َُراَسةُُُا  പഠനംلّدِ

 أْيَن َكاَنَْت  ِدَراَستَُك ؟ / أيََن دََرْسَت ؟ 

രോങ്കളുടെ പഠനം എവിടെയോയി ുന്നു/ എവിടെയോണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് ?  

 രോങ്കളുടെ വിദയോഭ്യോസപ്യോഗയര എടന്തോടക്കَماِهَي ُمَؤّهِّلَتَُك  الِعْلِميَِّة ؟  ? 

 

 ജജോലിالِمْهنَةُُ:ُُُ

 രോങ്കളുടെ പ്ജോലി എന്ത്?        َماِهَي  ِمْهنَتُك ؟    

  രോങ്കൾ ഏത് പ് ഖലയിൽ പ്ജോലി ടെയ്യുന്നു?فِي أّيِ  َمَجاٍل تَْعَمُل  ؟   

 

 വിജനോദംالِهَوايَةُُُ:ُُ

 രോങ്കളുടെ വിപ്നോദം എന്ത്? َما ِهَي ِهَوايَتُك ؟        

 സ്ഥോനങ്ങൾالَمنَاِصُبُ:ُُُ

 രോങ്കളുടെ സ്ഥോനങ്ങൾ ഏടരോടക്ക?َما ِهَي َمنَاِصبُك ؟     

 

 ജനട്ടങ്ങൾُ:اإِلْنَجاَُزاُتُُ

  രോങ്കളുടെ പ്നട്ടങ്ങൾ ഏടരോടക്കَما ِهَي  إْنَجا َزاتُك ؟

 

يَّاتُ:ُ  വവലലുവിളികൾُُُالتََّحّدِ



 

 

9 

 

يَّات فِي َحيَاتِك ؟    َهْل  َواَجْهَت التََّحدِّ

ജീവിരത്തിൽ ടവലലുവിളി ൾ അഭ്ി ുഖീ  ിപ്ക്കണ്ടി വന്നിട്ടുപ്ണ്ടോ 

يَّات التِ   ي َواَجْهتََها ؟   َما ِهَي التََّحدِّ

               ?ഏടരോടക്കയോണ് നിങ്ങൾ അഭ്ി ുഖീ  ിച്ചടവലലുവിളി ൾ                                                        

يَّات ؟      َكْيَف تَغَلَْبَت َعلَى التََّحدِّ

 ? എങ്ങടനയോണ്   ടവലലുവിളി ടള അഭ്ി ുഖീ  ിച്ചത് 

 

 അവോർഡുകൾالَجَوائُِزُ:ُ

     രോങ്കൾ അവോർഡു ൾ പ്നെിയിട്ടുപ്ണ്ടോَحَصْلَت   َعلَى الَجَوائِِز ؟     ?    َهلْ 

 َماِهَي  الَجَوائُِز  الَّتِي َحَصْلتََها ؟  

                            ?രോങ്കൾ എടന്തോടക്ക അവോർഡു ളോണ്പ്നെിയത് 

 الُمَؤلّفَاتُ/ُاألْعَماُلُاألَدبِيّة

 എത്ര പുസ്ര ങ്ങൾ  െിച്ചിട്ടുണ്ട്  ?      َكْم ُكتُبًا ألّْفَت ؟           

 എപ്പോഴോണ്  െന ആ ംഭ്ിച്ചത് ?َمتَى بَدَأَت  التَّأِْليَف  ؟              

 ഏടരോടക്കയോണ് നിങ്ങളുടെ ൃരി ൾ?َماِهي ُمَؤلّفّاتُك ؟            

  

 َما ِرَسالَتُك ِلْلِجيِل اْلَجِديد  ؟ 

 ?   പുരിയരല ുറക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നൽ ോനുള്ള സപ്േശം എന്ത് 

 َما ِهَي أْحّلَُمك فِي الَحيَاةِ ؟      

   ?ജീവിരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സവപ്നങ്ങൾ എടന്തോടക്ക 

 أَِعّدُإْستِْبيانًاُِلْلُمقابَلَِةَُمَعُالسَّيَِّدةُاَِراُِسْنغَالُُبُِمَساَعَدِةُالنِّقَاطُالتّاِليَة 

َراَسة  –األُْسَرة  –)الِواَلدَة  يَ  –الدِّ  الَجَوائِز ( –اإلْنَجازات  –ات التََّحدِّ

 َمااْسُمِك الَكِريم ؟

 أْيَن ُوِلْدِت ؟

 َمتَى ُوِلْدِت ؟

 َمْن َواِلدُِك َوَواِلدَتُِك  ؟

 اَْيَن دََرْسِت ؟

َعاقَاِت ؟  َكْيَف  تَغَلّْبِت َعلَى اإْلِ

 َما ِهي اِْنَجاَزاتُِك ؟

 َما ِهي اْلَجَوائِز الَّتِى َحَصلِت  َعلَْيها ؟

 ِرَسالَتُِك ِلْلِجيل الَجِديد ؟َما 
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 أَِعّدُإْستِْبيانًاُِلْلُمقابَلَِةَُمَعُالسَّيِّدُاَْم.ُتِيَُواُسديَونُنَايَرُُبُِمَساَعَدةُالنِّقَاطُالتّاِليَة 

َراَسة  –األُْسَرة  –)الِواَلدَة     الَجَوائِز ( –اإلْنَجازات  –الُمؤلَّفات -الدِّ

 ابَلَِةَُمَعَُوِزيرُالتَّْربيَِةَُوالتَّْعِليِمُُُأَِعّدُإْستِْبيانًاُِلْلُمق 

 أَِعّدُإْستِْبيانًاُِلْلُمقابَلَِةَُمَعُالّسيَِّدةُتََوكُّْلَُعْبُدُالسََّلَمَُكْرَمان 

 

 أَِجْبَُعِنُاألْسئِلَة

 

 .إْقَراُالِفْقَرةُاآلتِيَةَُوأِجْبَُعِنُاألْسئِلَةَُعلَىَُضْوئَِها 

ة َوثِقَةُ النَّْفِس .  َغلَبَْت َعلَى اإلَعاقَِة َشابَّةٌ َكاالثَُّريَّا ،  أْشَرقَْت  َوأََضاَءت األْرَض بِالِهمَّ

 الَجَسِديَِّة بِالعَْزِم ََوالَحْزِم.

 إَرا ِسْنغَال  -    َمْن َهِذِه الشَّْخِصيَّةُ؟                             - ٥

 ثَُريَّا  -َما ُهَو؟     –اء فِي َهِذه الِفْقَرةِ إْسُم نَْجٍم فِي السَّمَ  - ٧

 َغلَبَْت َعلَى اإلَعاقَِة الَجَسِديَِّة بِالعَْزِم ََوالَحْزِم.  -بَِم تَغَلّبَْت َعلَى اإلَعاقَِة؟        - ٩

 اإلَعاقَة  -إْكتَِشْف  ُمْفَرد  َكِلَمة  ` اإلَعاقَات '                  - ١

 

 ُْئِلَةإْقَراُالِحَكايَةََُوأِجْبَُعِنُاألس 

َكاَن  َعْدنَان يَْحلُُم لَْعَب  ُكَرةِ القَدَم ،  َويَتََمنّى أْن  يُْصبَِح  الَِعبًا َماِهًرا . َولَِكْن  لَْم يَِجْد 

فٌْرَصةً ِلتَْحِقيِق  أْمنِيَّتِِه بَِسبَِب  بَدَانَتِِه . َوفِي إَجاَزة َصْيِفيٍَّة ذََهَب  َعْدنَان إلَى بَْيِت َخاِلِه 

 أيَّاِم ُعْطلَتِِه َمَع اْبِن َخاِلِه فَْرَحان ِلقََضاءِ 

 ( َماذَا َكاَن  يْحلُُم  َعْدنَان ؟٥

 ( ِلَم لَْم يَِجْد فٌرَصةً ِلتَْحِقيِق  أْمنِيَّتِِه ؟٧

 ( إلَى أْيَن  ذََهَب َعْدنَان فِي إَجاَزة َصْيِفيٍَّة؟٩

 ( َمَع َمْن يَْقِضي َعْدنَاُن أيَّاَم ُعْطلَتِِه ؟١

 

 اُاألْبيَاتَُوأِجْبَُعِنُاألْسئِلَةْقرَُإ. 

ْن تُفَاِرقُهُ       َواْنَصْب فَإِنَّ لَِذيذَ اْلعَْيِش فِي النََّصبِ   َسافِْر تَِجْد ِعَوًضا َعمَّ

 إِنِّي َرأَْيُت ُوقُوَف  اْلَماِء يُْفِسدُهُ       إِْن َساَل َطاَب َوإِْن لَْم يَْجِر لَْم يَِطب

 عَْيِش  ؟فِيَم لَّذَّةُ ال  - ٥

 َماذا يُْفِسدُ الَماَء ؟  - ٧
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 إْكتَِشْف ُمتََراِدَف ` الَحيَاة '  - ٩

 َمتَى يَِطيُب الَماُء ؟     - ١

 

 الَِحْظُالَجْدَوَلَُوأِجْبَُعِنُاألسئلة

 المؤلفات عام الميّلد مكان االسم

 أْجنَِحة ِمن نار م ٥٣٩٥ َراميْشَوَرام أي. بي. جي َعبدُ اْلَكّلَم

 النَّبِي م ٥٢٢٩ لَْبنَان ن خليل جبرانجبرا

َحابة م٥٣٧٢ أتُّوِلي سي أتش محمد كويا  الصَّ

َهاِوي باِعيَّات م ٥٢١٩ الِعراق َجِميل ِصْدقِي الزَّ  الرُّ

 

 َمْن ُوِلدَ فِي قرية أتولي؟ 

 باعيات'؟  من ُهو ُمؤلُِّف  الِكتَاِب  ` الرُّ

 َمتَى ُوِلد مؤلف الكتاب "أجنحة من نار"؟ 

 هو كتاب جبران خليل جبران؟ ما 

 َهاِوي ؟  أْيَن ُوِلدَ َجِميل ِصْدقِي الزَّ

 

 

 الُمْلَصقَاتُُ

 

 .ُُُمْلَصقًاَُعنُالدكتورُأي.ُبيُ.ُجي.َُعْبدُالكَلم  نُِعدُّ

 

 الدكتورُأي.ُبيُ.ُجي.ُعبدُالكَلم

 َرُجُلُالَصاُروخُِالِهْنِدي

ائُدُالفََضائِي  الرَّ

 يّةُُالسَّابِقَرئيُسُالُجْمُهوِريَّةُالِهْندُِ

 

 ُُمْلَصقًاَُعنَُمَهاتَْماَُغاْنِدي  نُِعدُّ

  

 َمَهاتَْماَُغاْنِدي

 أبُو الَوَطِن الِهْنِدي

 َرائِدُ َحْرَكِة اإلْستِْقّلَِل الِهْنِدي

 ِميّلَدُ َغاْنِدي ٧ أْكتُوبَر
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 ُُمْلَصقًاَُعنَُجَوَهْراَلْلُنَْهُرو  نُِعدُّ

 

 

 َجَوَهْراَلْلُُنَْهُرو

لُ   َرئِيِس الُوَزَراء الِهْنِدي أوَّ

 نُوفِْمبَْرِعيدُ األْطفَال ٥١

 

 ْدُبَِشير ُُمْلَصقًاَُعنَُوْيَكْمُُمَحمَّ  نُِعدُّ

 

 

ْد بَِشير  َوْيَكْم ُمَحمَّ

 بيبُور ُسْلَطان

 يُوِليُو  يَْوُم بَِشير ١

 

 ُُمْلَصًقاَُعْنَُرابِيْنْدَراَُناتَُُطاغور  أِعدَّ

 

 َُُُمْلَصًقاَُعنُح          ْفَلٍةُتْذَكاِريةُأِليُ.بيُ.ُجيَُعْبِدُالَكََلمُبِإْستِعاََنِةُالّنِّقاِطُالتاِليةُأِعدَّ

 

 الَمْوُضوع ،  التاِريخ ، الَوْقت ُ ، الَمَكاُن ، الُمَشاِرُكوَن / الُضيُوف       

 

 أِعّدُُمْلَصًقاَُعنُيَْوِمُالِقَراَءِةُُبِإْستِعاََنِةُالّنِّقاِطُُالتاِلية 

 الَمْوُضوع ، التاِريخ ، الَوْقُت ، الَمَكاُن ، الُمَشاِرُكوَن /الُضيُوفُ             

 

 إِْحتَِفاُلُُيَْوِمُالِقَراَءةُِ

 م ٧١٧٧يُونِيُو  ٥٣

 السَّاَعةُ اْلعَاِشَرة َصباًحا

 فِي ِرَحاِب اْلَمْدَرَسِة الثَّانَِويَّة  َكنُّور

 -الُمَشاِرُكونُ:
 ديَون نَايَرالسَّيِّد ام . تي . َواسُ 

 َرئيُس الَمْجِلِس القَرِوي

 ُعْضُو اْلَمْجِلِس اْلقَرِوي

 الّدْعَوةُُعاّمة
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 ُُأِعّدُُمْلَصقًاَُعنَُحْفلٍَةُبُِمنَاَسبَِةُيَْومُاإلْستِْقَلِلُبُِمَساَعَدِةُالنِّقّاِطُالتّاِليَة
ُ 

 الَمْوُضوع ، التاِريخ ، الَوْقُت ، الَمَكاُن ،  الُضيُوف ( )ُ

 

 َُْحتَِفُلَُجاِمعَةَُُكاِليُكوتُبِااليَْوِمُُالعَالَِمَيُِللُّغَِةُالعََربِيِّةُ.ُأِعّدُُمْلَصقًاَُعِنُالَحْفلَة.ت 

 َُِّعيدُاأْلَْطفَالَُُِعنَُحْفلٍَةُبُِمنَاَسبَةُُِمْلَصقًاُأِعد 

 َُّدُبَِشيرُأِعد  ُمْلَصقًاَُعْنَُحْفلٍَةُتِْذَكاِريٍَّةُِلَوْيَكْمُُمَحمَّ

 َُّيَْومُالبِيئَِة.َُعنَُحْفلٍَةُبُِمنَاَسبَةُِْلَصقًاُمُُُأِعد 

 

 

 البَْرنَاَمُجَُوالتَّْقِريرُُ

 

 .الَِحْظُالتَّْقِريَرَُوأِعدَُُّبَْرنَاَمًجاَُعلَىُأَساِسِه 

.  بِيّةِ العَرَ  لعَالَِمَي ِللُّغَةِ َكنُّور : َجَرْت فِي الَمْدَرَسِة الثَّانَِويَّة الُحُكوِميَِّة َحْفلَةٌ بُِمنَاَسبَة يَوم ا

اِْفتَتََح ُمِديُر الُمقَاَطعَِة الَحْفلَةَ تَْحَت ِرئَاَسِة رئِيس الَمْجِلِس القََرِوّيِ . أَْلقَى َرئِيُس قِْسِم اللُّغَة 

يَّة اللُّغَة العََربِيَّة َوَمَكانَتَِها. َوقَاَم ُعْضُو الَمْجلِس القََرِوّيِ وَ    َرئِيسُ العََربِيَّة ُخْطبَةً َعْن أَهّمِ

َب نَاِظُر الَمْدَرَسِة بِالَحْفلَِة َوأَدَّى َعِريُف  يَن َواألْوِصيَاء بُِخْطبَِة التََّهانِي. َرحَّ لَْجنَِة الُمدَّسِ

 الَمْدَرَسِة َكِلَمةَ الشُّْكِر.

 

 :    نَاِظُر الَمْدَرَسةِ  َكِلَمةُ التَّْرِحيب    

 َرِوّيِ :   َرئِيُس الَمْجِلِس القَ          الَرئِيس

 :   ُمِديُر الُمقَاَطعَةِ   اإِلْفتِتَاح

 :   َرئِيُس قِْسِم اللُّغَة العََربِيَّة  الُخْطبَة 

 :   ُعْضُو الَمْجلِس القََرِوّيِ           َكِلَمةُ التََّهانِي

يَن  َواألْوِصيَاء :       َرئيُس  لَْجنَِة الُمدَّسِ

 َسةِ :   َعِريُف  اْلَمْدرَ   َخطُّ الشُّْكر 

 

 .ُُبَْرنَاَمًجاَُعلَىُأَساِسِه  إْقَرأُُالتَّْقِريَرُالتَّاِليَُُوأِعدَّ

 

َراِت ، ُكوِشن :  ِة بِإِْفتِتَاحِ َجَرْت فِي قَاَعِة البَلَِديَِّة َحْفلَةٌ ِضدَّ الُمَخدِّ حَّ قَاَم َمعَاِلي َوِزيُر الّصِ

َراِت ، َرأََس الَحْفَلةَ  الَحْفلَة َوأَكَّدَ فِي ُخْطبَتِِه أَْهِميَةَ الِقيَامِ  بِتَْوِعيَِة الُمْجتََمعِ َعْن أَْضَراِر الُمَخدِّ
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ئِيِسيَّة ،  َوأَْلقَى ُعُضو الَمْجِلِس البَلَِدي  ُعْضُو البَْرلََمان ، َوأَْلقَى ُمَوظَُّف  الشُّْرَطة الُخْطبَةَ الرَّ

َب ُعْضو الَهْيئَِة  الَحْفلَةَ َكَما أدَّى ُعْضُو اْلَمْجِلِس القََرِوّيِ َكِلَمةَ  ةِ البَلَِديَّ َكِلَمةَ التَّْهنِئَة. َرحَّ

 الشُّْكِر.

 :   َكِلَمةُ التَّْرِحيب    

ئِيس  :       الرَّ

 :  اإِلْفتِتَاح

ئِيِسيَّة  : الُخْطبَة الرَّ

 : َكِلَمةُ التََّهانِي       

 :  َخطُّ الشُّْكر 

 

 ٍَُةُُتِْذَكاِريَّةٌُِللدَّْكتُورُأي.ُبي.ُجي.َُعْبُدُالَكََلمَُجَرتُفِيُُُالَِحْظُُالبَْرنَاَمَجُالتَّاِليُلَحْفل

 الَمْدَرَسِةُالثَّانَِويَّةُالُحُكوِميَِّة.َُُوأِعدَُّتْقِريراَُُعلَىُأَساِسِه.

 

 نَاِظُر الَمْدَرَسةِ :   َكِلَمةُ التَّْرِحيب    

 ئِيُس الَمْجِلِس القََرِوّيِ :  رَ   الَرئِيس

 ُمِديُر الُمقَاَطعَةِ   :  احاإِلْفتِتَ 

ئِيِسيَّة  َرئِيُس قِْسِم اللُّغَة العََربِيَّة لَجاِمعَة َكاِليُكوت :  الُخْطبَة الرَّ

 َمْجِلِس القََرِوّيِ   : ُعْضُو الْ  َكِلَمةُ التََّهانِي 

سيَن َواألْوِصيَاء            :  َرئِيُس  لَْجنَِة الُمدَّرِ

 : َعِريُف  الَمْدَرَسةِ          َخطُّ الشُّْكر 

 

الَمْدَرَسِة الثَّانَِويَّة الُحُكوِميَِّة َحْفلَةٌ تِْذَكاِريَّةٌ ِللدَّْكتُور أي. بي. جي. َعْبدُ   َجَرت فِيَكنُّور : 

ئِيُس رَ  ْلقَىأَ اْلَحْفلَةَ َرئِيُس الَمْجِلِس القََرِوّيِ . َرأََس  ُمِديُر الُمقَاَطعَِة الَحْفلَةَ . اِْفتَتَحَ الَكَّلم. 

ُعْضُو الَمْجلِس  َوقَامَ َعْن ِخْدَماِت أي. بي. جي. ُخْطبَةً قِْسِم اللُّغَة العََربِيَّة لَجاِمعَة َكاِلُكوت 

يَن َواألْوِصيَاء  بِ  بَ . رَ ُخْطبَِة التََّهانِي القََرِوّيِ  َوَرئِيُس  لَْجنَةِ الُمدَّسِ  َحْفلَةِ نَاِظُر الَمْدَرَسِة بِال  حَّ

 .َكِلَمةَ الشُّْكرِ َعِريُف  الَمْدَرَسِة  دَّىَوأَ 
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 الِحَوارُُ

 

 َُرَجعتُالَمْرأةُُإلىُُكوِخهاُوفِيُيَِدهاُالفََواِكهُوالُخْبزُوَمدَّتْهاُإلىُاألْوالِد.ُنَتََخيّل

ُوأَْوالِدها.  الِحوارُالّذيَُدارُبّْينُاألُّمِ

 السَّّلُم َعلَْيُكم :   األُمُّ 

 َعلَْيُكم السَّّلَم َوَرْحَمةُ ّللّا، أْهّلً يَا َماَما.األَْوالَدُ  :    وَ 

 َهْل َطاَل َعلَْيُكْم اإِلْنتَِظاُر ؟ :    األُمُّ 

 األَْوالَدُ  :    َطبعًا ، َهْل َوَجْدِت َشْيئًا يَا َماَما ؟

 نَعَم يَا أَْبنَائِي ، ُخذُوا َهذَا  :    األُمُّ 

 ب ، ُخْبز..... ِمْن أْيَن يَا َماَما ؟َهاْي تُفّاَحة ،ِعنَ األَْوالَدُ  :

 ِمْن َحاِرِس البُْستَان. :   األُمُّ 

 أْعَطاِك َهْديَةً ؟ األَْوالَدُ  :

 نَعَم يَا أْبنَائِي ، َجَزاهُ ّللّاُ َخْيًرا . :   األُمُّ 

 

 أِعّدُالِحَوارُبَْيَنُلَْيلىُُوأُّمُاألْطفال 

 لَْيلَى  :   َمَساء اْلَخْير

 :   َمَساء النُّور اأْلُمُّ  

اه ؟ ِلَم تَْبِكي ؟  لَْيلَى  :   َما أَْحَوالُِك يَا أُمَّ

غَاِر ، َوُهْم يَْبُكوَن ِمَن اْلُجوعِ   اأْلُمُّ   :   أُْنُظِري إِلَى أَْطفَاِلي الّصِ

اه ، َهِذِه َهِديَةٌ لَُكمْ   لَْيلَى   :  اَل تَْحَزنِي يَا أُمَّ

 ُ   َخْيًرااأْلُمُّ    :  َجَزاِك ّللاَّ

 ُ  لَْيلَى   :  َسأَِجيُئ َغدًا إِْنَشاَء ّللاَّ

 اأْلُمُّ    :  ُشْكًرا لَكِ 

 لَْيلَى   :  َعْفًوا

 ُِأِعّدُالِحَوارُبَْيَنَُعْدنانَُوقَائِِدُاْلفَِريق 

 :  َمَساَء اْلَخْير          َعْدنَان

 قَائِدُ اْلفَِريِق    :  َمَساَء النُّور ، َماذَا ؟

 :  لَْو َسَمْحَت ُمْمِكن  أَْن أَْنَضمَّ إِلَى اْلفَِريقِ           َعْدنَان
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 قَائِدُ اْلفَِريِق    :  َما اْسُمَك ؟

 :  إِْسِمي َعْدنَان          َعْدنَان

 قَائِدُ اْلفَِريِق    :  أَْيَن بَْيتَُك ؟

 :  فِي اْلَمِدينَِة اْلُمَجاِوَرة          َعْدنَان

 ِق    : َهْل َشاَرْكَت  فِي اْلُمبَاَراةِ َسابِقًا ؟قَائِدُ اْلفَِري

ةٍ  ُل َمرَّ  َعْدنَان         :  اَل ، َهِذِه أَوَّ

 قَائِدُ اْلفَِريق   :  َهْل ِعْندََك بَدَلَةٌ ِريَاِضيَّة ؟

 َعْدنَان         :  نَعَْم ، ِعْنِدي بَدَلَةٌ ِريَاِضيَّة

 ِحذَاء ؟ قَائِدُ اْلفَِريق   :  َهْل ِعْندَكَ 

 :   نَعَمْ          َعْدنَان

 نَْنُظُر ِليَاقَتَكَ قَائِدُ اْلفَِريق  :  تَعَال بُْكَرة،  

 :  ُشْكًرا  َعْدنَان  

 قَائِدُ اْلفَِريق  : َعْفًوا 

 "ُالِحَواَرُبَْيَنُاْلَمريَضْينُفيُالِقّصةُُ"النّافِذة  أِعدَّ

ل  : َصبَاَح اْلَخْير    اْلَمِريُض اأْلَوَّ

 : َصبَاَح النُّور  ْلَمِريُض الثَّانِيا

ل  : إِْسِمي أَْحَمد ، َوَما اْسُمَك يَا أَِخي ؟  اْلَمِريُض اأْلَوَّ

 : أَنَا َحْمدَان ، أَْيَن تَْسُكُن ؟  اْلَمِريُض الثَّانِي

ل  : فِي اْلقَْريَِة اْلُمَجاِوَرة ، َماذَا أََصابََك ؟  اْلَمِريُض اأْلَوَّ

 : أََصابَنِي الشَّلَُل ، َوَماذَا أََصابََك ؟  انِياْلَمِريُض الثَّ 

ل  : أَصابَنِي السَّرَطانُ   اْلَمِريُض اأْلَوَّ

 : َكْم َسنَةً َوأَْنَت فِي َهذَا اْلَمَرِض ؟  اْلَمِريُض الثَّانِي 

ل  : َخْمُس َسنََواٍت ،  اْلَمِريُض اأْلَوَّ

 تَِك فِي َهِذِه اْلُمْستَْشفَى ؟: َمْن َمعََك ِلُمَساَعدَ   اْلَمِريُض الثَّانِي

ل  : اَل أََحدٌ ، أَنَا َوِحيد ، َوَمْن َمعََك يَا أَِخي ؟  اْلَمِريُض اأْلَوَّ

ُ يَْشِفيكَ   اْلَمِريُض الثَّانِي      : لَْيَس َمِعي أََحدٌ ، أَّلَلَّ

ل      : آِمين يَاَربَّ اْلعَالَِمين  اْلَمِريُض اأْلَوَّ

 

 َُْنَُعلِويَُوُغوفِنَدنُلَِقيَاُبَْعَدَُسنََواتٍُأِعّدُالِحَوارُبَي 
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 َرتِّْبُُاألْحَداَثَُوالُجَملَُ

 َرتِّبُاألْحداَثَُُحتَّىُتَِصيرُِحكايَةُ

 َوَكان َعلَِوي يَتَنَاَوُل اْلَوَجباِت ِمْن َمْطعَِم أَبِيه 

 ةَ َصِديِقه  َولَِكْن َصبََر َعلَِوي ِليَْحفََظ ِعزَّ

  َمْدَرَسٍة َواِحدَةٍ َويَْذَهبَاِن َويَْرِجعَاِن َمعًاُهَما يَْدُرَساِن فِي 

 ، ُيَْوًما َرأَى َواِلدُ َعلَِوي َهذا العََمل فَغَِضَب َوَضَربَه 

  ُِغوفِْندَْن َوَعلَِوي َصِديقَاِن َحِميَمان 

  ْيَتَنَاَوُل َعلَِوي قَِليًّل َوتُْخِفي  اْلبَاقِي ِلَصِديِقِه ُغوفِْندَن 

 

ِوي َصِديقَاِن َحِميَماِن ، ُهَما يَْدُرَساِن فِي َمْدَرَسٍة َواِحدَةٍ َويَْذَهبَاِن َويَْرِجعَاِن َمعًا ُغوفِْندَْن َوَعلَ 

ِه ، َوَكاَن َعلَِوي يَتَنَاَوُل اْلَوَجبَاِت ِمْن َمْطعَِم أَبِيِه ، يَتَنَاَوُل َعلَِوي قَِليًّل َوتُْخِفي  اْلبَاقِي ِلَصِديقِ 

َرأَى َواِلدُ َعلَِوي َهذَا اْلعََمَل فَغَِضَب َوَضَربَهُ ، َولَِكْن َصبََر َعلَِوي ِليَْحفََظ  ُغوفِْندَْن ، يَْوًما

ةَ َصِديِقِه .  ِعزَّ

 

 َرتِّبُاألْحداَثَُُحتَّىُتَِصيرُِحكايَة 

  ٍُهنَاك اْمَرأًةٌ بائِسةٌ َوَمعََها َسْبعة أْواَلد 

 َوفِي الطَِّريِق َرأَْت بَْيتًا َضِعيفًا 

  ْلَْيلَى بَْينَُهْم َكَملٍَك تََكفََّل بِالتَّْعِزيَةِ  َوقَفَت 

  َِحاَن َوْقت الِعَشاِء َرَجعَت إلَى الَمْسَكن َّ  لَما

  ٍذَاَت َمَساٍء َكانَْت لَْيلَى تَْمِشي فِي َمْيدَاٍن َخال 

 

ا َحاَن َوْقُت الِعَشاءِ   َرَجعَْت إلَى  ذَاَت َمَساٍء َكانَْت لَْيلَى تَْمِشي فِي َمْيدَاٍن َخال ، لَمَّ

الَمْسَكِن ، َوفِي الطَِّريِق َرأَْت  بَْيتًا َضِعيفًا، ُهنَاك اْمَرأًةٌ بائِسةٌ َوَمعََها َسْبعةُ أْواَلٍد ، 

 َوقَفَْت  لَْيلَى بَْينَُهْم َكَملٍَك تََكفََّل بِالتَّْعِزيَِة.
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 َرتِّبُاألْحداَثَُُحتَّىُتَِصيرُِحكايَة 

 بَْيتَِها َمْسُروَرةً ذََهبَت الَمْرأةُ إلَى  -

 ذَاَت  يَْوٍم َجاَءْت  إلَيِه َمْرأةُ ٌ فَِقيَرةٌ  -

 َطلَبَت الَمْرأَةُ الطَّعَاَم أِلْوالَِدَها -

 َكاَن إْبَراِهيُم ْبُن أْدَهْم يَْعَمُل  فِي البُْستَاِن َحاِرًسا -

 أْعَطى إْبَراِهيُم الُخْبَز َوالفََواِكهَ  -

 

أْدَهْم يَْعَمُل  فِي البُْستَاِن َحاِرًسا، ذَاَت  يَْوٍم َجاَءْت  إلَيِه َمْرأةُ ٌ فَِقيَرةٌ ، َطلَبَت َكاَن إْبَراِهيُم ْبُن 

 .الَمْرأَةُ الطَّعَاَم أِلْوالَِدَها ،أْعَطى إْبَراِهيُم الُخْبَز َوالفََواِكهَ ، ذََهبَت الَمْرأةُ إلَى بَْيتَِها َمْسُروَرةً 

 

 تَِصيرُِحكايَةَُرتِّبُاألْحداَثَُُحتَّى

  َِحاَز فَِريُق  فَْرَحان بَِهدَفَْين 

  ِأْخبََر َرْغبَتَهُ فِي اْنِضَماِم  فَِريِق الُكَرة 

  َِجلََس   َعْدنَاُن بَِجانِِب  الَمْيدَان 

  ِبَْعدَ اْنتَِهاء الُمبَاَراِت  تَقَدََّم َعْدنَاُن إلى القَائِد 

 قَال القَائِدُ تَعَاْل  بُْكَرة 

  ْعَهُ َعْدنَانُ تَقَدَّم فَر  َحاُن بِالُكَرةِ فََشجَّ

 

 َرتِّبُالُجَمل

 َرتِّبُاْلَكِلَماِتَُحتَّىُتَِصيَرُُُجْملَةًَُكَماُفِيُاْلِمثَاِلُ

 أْخفَى/ الَمْوَز / َعلَِوي 

 أْخفَى َعلَِوي الَمْوزَ 

 َحِميَمانِ / َوَعلٍَوي / َصِديقَاِن / ُغوفِْندَْن 

 فِي َمْدَرَسةٍ / ُهَما يَْدُرَساِن /َواِحدَةٍ 

 فِي الَمنَامِ / لَْيَسْت  / َما تََرى / األْحّلَُم 

 الثِّقَةُ / َضُروِريٌّ /  بِالنَّْفِس  / أْمٌر 

 بِدََواءٍ / دَاٌء / َولَْيَس  / الَخْمُر 
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 التََّصاِريُحَُوالسُُّطور

  

 َُِقُِمَنُاأْلَْبيَاِتُالتَّاِليَةُِاِْقَرأُْالتَّْصِريَحُاآْلتِيُفِيُالُمَربَّعَُِواْختَْرُالسَّْطَرُاْلُمواف 

 اْلِعْلُم نِْبراٌس يُِضيُئ ُمْستَْقبَل َحيَاتِنَا

 

        َوأَُغنِّي َهذا األرُض  لَنَا   بَِجنَاحِ الِعْلِم أِطيُر هُنا 

 بِالنُّوِر يُضيُئ الُمْستَْقبَل            الِعلُم بأْيِدينا ِمْشعَل 

  ُّفِ أِعيُش  َمَع اْلك  فِي اْلبَاَحة أْغَرُق  فِي اللَّْعبِ  تُِب  فِي الصَّ

 

 الَجَواُبُُ:

 بِالنُّوِر يُضيُئ الُمْستَْقبَل              الِعلُم بأْيِدينا ِمْشعَل

 

 ُِاِْقَرأُْالتَّْصِريَحُاآْلتِيُفِيُالُمَربَّعَُِواْختَْرُالسَّْطَرُاْلُموافَِقُِمَنُاأْلَْبيَاِتُالتَّاِليَة 

 

 ُجنُوِن تَقَُع بِِه اْلَمأَْساةُ َواْلَحَواِدثُ اْلَخْمُر َكالْ 

 

  َُمِلٌك َعلَى ُكّلِ اأْلُُموِر يَُسْيِطرُ            َسْكَراُن يَْنُظُر ِلْلَحيَاةِ َكأَنَّه 

  ًة رُ   تَقَُع اْلَحَواِدُث َواْلَكَواِرُث َجمَّ  َخْمر َكَظاِهَرةِ اْلُجنُوِن تُدَّمِ

  ُيَْبقَى بِقَاِرَعِة الطَِّريِق يُثَْرثِرُ          بِنَْفِسهِ  َسْكَراُن يَْهِدُم َما بَنَاه 

 

 .إْختَْرُِمَنُالتَّاِليَِةُتَْصِريًحاُُمنَاِسبًاُِلَمْعنَىُالسَّْطِر 

 

 َعلَْيِه ثِيَاٌب  َرثّةٌ َغْيَر أنََّها            نَِظاٌف   َولَْم تَْدنَْس   لَُهنَّ ُجيُوبُ 

 

 َكانَْت ثِيَابُهُ قَِديَمةً َوبَاِليَةً َولَِكنََّها نَِظيفَةٌ 

ُجُل اْلَهِرُم ُرَوْيدًا ُرَوْيدًا  يَِسيُر َهذَا الرَّ

 يُْؤِلُم هذَا اْلَمْنَظُر ُكلَّ إِْنَسان.
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 الُمتََراِدفَاُتَُواألَْضَدادُُ

 

 الُمتََراِدف الَكِلَمة

 بَْيتٌ  َمْنِزلٌ 

 بَاَحةٌ  فِنَاءٌ 

 ِمْشعَلٌ  ْبَراسٌ نِ 

 ُحبٌّ  َمَودَّةٌ 

 ٌ  أُمٌّ  َواِلدَة

َسةٌ  ُمعَلَِّمةٌ   ُمدَّرِ

 َصْعبٌ  َمَشقَّةٌ 

 أَِزفَ  قَُربَ 

 َواِهي َضِعيفٌ 

 دَُجى َظَّلمٌ 

 الغََزاءُ  اْلُمَواَساةُ 

 ُمتََطاِمنٌ  ُمْنَخِفضٌ 

 إِْرتَابَ  َشكَّ 

 َعادَ  َرَجعَ 

 َسَمكٌ  ُحوت  

 اأْلَْضَدادُُ

 أََمامَ      xَوَراَء        َصِغيرٌ   x   َكِبيٌر 

 َبِعيدٌ      xقِريٌب      َحيَاةٌ   xَمْوٌت    

 نََهارٌ       xلَْيٌل         َخاِرجٌ  xدَاِخٌل    

 ُحْزنٌ     xفََرٌح       فَِقيرٌ   xَغنِيٌّ    

 َظَّلمٌ     xنُوٌر        فَْشلٌ   xنََجاٌح    

 َكْسَّلنٌ    xُمْجتَِهدٌ    قَِليلٌ   xَكِثيٌر    

 َجِديدٌ     xقَِديٌم       َرِخيصٌ   xَغاِلي   

 ُكْرهٌ     xُحبٌّ       َشقَاَوةٌ   xَسعَادَةٌ  

ةٌ       َعَّلِنيَةٌ    xِسرٌّ       ُضْعفٌ   xقُوَّ

 ِصْدقٌ    xَكِذٌب      َجَوابٌ   xُسَؤاٌل   
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 لُمْفَرَداُتَُوالُجُموعُُا

 

 كَّرَُساِلمُُ)و+ُن(َجْمُعُُمذَُ

 اْلَجْمعُُ اْلُمْفَرد

ِعبُ  ِعبُونَ  الّلَّ  الّلَّ

 اْلقَاِدُمونَ  اْلقَاِدمُ 

 الدَّاِرُسونَ  الدَّاِرسُ 

 اْلُمْسِلُمونَ  اْلُمْسِلمُ 

 َجاِلُسون َجالسٌ 

 ُمْؤِمنُونَ  ُمْؤِمنٌ 

 َكاتِبُونَ  َكاتِبٌ 

 

 َجْمُعُُمَؤنَّثَُساِلمُ)ُا+ُت(

 

 َجْمعُُالُْ اْلُمْفَرد

َضةٌ  َضاتٌ  ُمَمّرِ  ُمَمّرِ

 دَاِرَساتٌ  دَاِرَسةٌ 

 ُمعَلَِّماتٌ  ُمعَلَِّمةٌ 

 ٌ  َواِلدَاتٌ  َواِلدَة

 ٌ  ُمْجتَِهدَاتٌ  ُمْجتَِهدَة

 ِدَرايَاتٌ  ِدَرايَةٌ 

يٌ  يَاتٌ  تََحدِّ  تََحدِّ

 ُسْخِريَّاتٌ  ُسْخِريَّةٌ 

 َشْخِصيَّاتٌ  َشْخِصيَّةٌ 

 ُمَؤلَّفَاتٌ  ُمَؤلَّفَةٌ 

 َصِديقَاتٌ  َصِديقَةٌ 

 ُمْسِلَماتٌ  ُمْسِلَمةٌ 

 لَْحَظاتٌ  لَْحَظةٌ 

 بُْقعَاتٌ  بُْقعَةٌ 

 دَْوِريَّاتٌ  دَْوِريَّةٌ 

 َوْجبَاتٌ  َوْجبَةٌ 

 ِديَانَاتٌ  ِديَانَةٌ 

 َجاِمَعاتٌ  َجاِمعَةٌ 
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 َجْمُعُالتَّْكِسير

 

 اْلَجْمعُُ اْلُمْفَردُُ اْلَجْمعُُ اْلُمْفَردُُ

 ُكتُبٌ  ِكتَابٌ  أُُمورٌ  أْمرٌ 

 َمَساِجد َمْسِجدٌ  َكنَائس َكنِيَسةٌ 

 فِيَرانٌ  فَأْرٌ  لُُحومٌ  لَْحمٌ 

 ٌ  َشَواِرعٌ َشاِرعٌ  َجَرائِدٌ  َجِريدَة

 ُزَمَّلءٌ  َزِميلٌ  ُطيُوٌر ، أَْطيَارٌ  َطْيرٌ 

 أَْحّلَمٌ  ُحْلمٌ  أَْسَرارٌ  ِسرٌّ 

 أَْهدَافٌ  َهدَفٌ  أَْطفَالٌ  ِطْفلٌ 

 أَْزَهاٌر ، ُزُهورٌ  ْهرٌ زَ  أَْعيَادٌ  ِعيدٌ 

 ُعلُومٌ  ِعْلمٌ  ُرَؤَساءٌ  َرئِيسٌ 

 َجَوائِزٌ  َجائَِزةٌ  َمدَاِرسٌ  َمْدَرَسةٌ 

 َكَواِرثٌ  َكاِرثَةٌ  دََراِهمٌ  ِدْرَهمٌ 

 أَْغَصانٌ  ُغْصنٌ  أْلَحانٌ  لَْحنٌ 

 أَْصِدقَاءٌ  َصِديقٌ  أَيَّامٌ  يَْومٌ 

 دَقَائق دَقِيقَةٌ  فُقَراءٌ  فَِقيرٌ 

 َمعَابِد َمْعبَدٌ  أْغنِيَاءٌ  َغنِيٌّ 

 أَْديَانٌ  ِدينٌ  َحَواِدثٌ  َحاِدثَةٌ 

   

 َُْلُاْلَجْدَول  كّمِ

 

 َجاِلَساتٌ  َجاِلَسةٌ  الَِعبُونَ  الَِعبٌ 

 .................. ُمْؤِمنَةٌ  قَاِدُمونَ  ..............

 قَاِدَماتٌ  ........... ............. َساِلمٌ 

 .................. دَاِرَسةٌ  ونَطاِلبُ  ...........
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 الَماِضيَُوالُمَضاِرعُُ

ُ 

 اْلُمَضاِرعُُ اْلَماِضي اْلُمَضاِرعُُ اْلَماِضي

رُ  فَكَّرَ   يَْزُعمُ  َزَعمَ  يُفَّكِ

 يَدَِّعي اِدََّعى يُثِْمرُ  أَثَْمرَ 

 يُْلِقي أَْلقَى يَقَعُ  َوقَعَ 

 اْلَماضي

 فَعَلُوا فَعَّلَ  فَعَلَ 
  

 فَعَْلنَ  عَلَتَافَ  فَعَلَتْ 
   

 

 الُمَضارعُُ

 يَْفعَلُونَ  يَْفعََّلنِ  يَْفعَلُ 

 يَْفعَْلنَ  تَْفعََّلنِ  تَْفعَلُ 

 

َمائِرُُ  الضَّ

 ُهمُْ ُهَما ُهوَُ

 ُهنَُّ ُهَما ِهيَُ

 

ْلُُالَخانَة  َكّمِ

 ............. يَْستَِمعَانُِ يَْستَِمعُُ

 يَْعلَْمنَُ ................ تَْعلَمُُ

 يَْنُظُرونَُ يَْنُظَرانُِ .............

 .............. تَْجعَََلنُِ تَْجعَلُُ

 

 َُِحيَحة  إِْختَْرُاإِلَجابَةَُالصَّ

 تَْذَهُب    ،  يَْذَهبَاِن( ،يَْذَهُب  )    اْلَولَدُ ............ إِلَى اْلَمْدَرَسِة   

 تَْرِجُع( ،يَْرِجعَاِن    ،  َعْدنَاُن َوَصاِلٌح ............. ِمَن اْلَمْسِجِد   )يَْرِجُع 

َضاُت ................ فِي اْلُمْستَْشفَى )   يَْعَملُوَن( تَْعَملُوَن   ، ،يَْعَمْلَن  اْلُمَمّرِ
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 ، تَْلعَبُوَن(  يَْلعَبُونَ األَْوالَدُ ................. فِي اْلَمْيدَاِن    ) يَْلعَُب  ،  

 ،  اْلَولَدَاِن( اْلبِْنتُ )اْلَولَدُ  ،        دَةَ قََرأَْت  ................. اْلَجِري

 ُِْلُالُجَمَلُُبَِوْضعُِِصيغٍَةَُصِحيَحٍةُلألَْفعَالُبَْيَنُالقَْوَسْين  َكّمِ

 لطَّاِلبَاِن ...................... )يَْذَهُب( إلى الَمْدَرَسِة.ا

 الُمعَلُِّموَن............... )يَْخُرُج( إلَى القَاَعةِ 

َضاُت  ...............  ) يَُساِعدُ ( الَمرضىالمُ   َمّرِ

 اِْقَرأُْاْلِفْقَرةََُوَضْعُفَاِطَمةُبََدَلَُساِجد 

إِلَى  َمَشىاْلَماَء بَاِردًا ،  ثُمَّ  َشِربَ إِلَى اْلَمْدَرَسِة َصبَاًحا ، َوِمَن الطَِّريِق  َخَرَج َساِجدٌ 

ّفِ  قَائًِما.الْ  َوَجدَ َماِجدٌ ،  َمْسُروًرااْلَمْدَرَسِة   ُمعَلَِّم أََماَم الصَّ

 

إِلَى  َمَشتْ اْلَماَء بَاِردًا ، ثُمَّ  َشِربَتْ إِلَى اْلَمْدَرَسِة َصبَاًحا ، َوِمَن الطَِّريِق  َخَرَجْت فَاِطَمةُ 

 اْلُمعَلَِّم أََماَم الَّصّفِ قَائًِما. َوَجدَْت فَاِطَمةُ ،  َمْسُروَرةً اْلَمْدَرَسِة 

 

 ُِْفْقَرةََُوَضْعَُعْدنَانُبََدَلَُخِديَجةاِْقَرأُْال 

 َمَساًء ،تَْرِجُع إِلَى اْلعََمِل َصبَاًحا وَ تَْخُرُج  َطبِيبَةٌ ِهَي  فِي اْلُمْستَْشفَى ، وَ تَْعَمُل َخِديَجة 

 َها .اْلفََواِكهَ اِلْبنَتِ َها َمعَ تَْحِمُل 

 

 ََُمائِِرُالُمَلَئِم لُالفََراَغُبِإْستِْخَداِمُالضَّ ُ،ُُهْمُ،ُُهَماُ،ُِهَيُ(َكّمِ  ةُِمَنُُالقَْوَسْيِنُُ)ُُهنَّ

 

 َراُهْل َوَراِشدٌ دَِرَساِن  .......... َصِديقَاِن َحِميَمانِ 

 الطُّّلَُّب  .............   يَْدُرُسوَن  فِي اْلَمْدَرَسِة  الثَّانَِويَّة 

 الُمعَلَِّماُت  .............. َصاِلَحاتٌ 

 

ّفِ   َجابٌِر دَاِرٌس ... ّفِ العَاِشر ، أُْختُهُ فَاِطَمةُ ........ تَْدُرُس فِي الصَّ .......  يَْدُرُس فِي الصَّ

 الثّاِمن ، ..........  يَْذَهبَاِن إلَى الَمْدَرَسِة َماِشيًا  
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ْلُالفََراَغُُبَِوْضعُِِصيغٍَةَُصِحيَحٍةُلألَْفعَالُبَْيَنُالقَْوَسْينُِ  َكّمِ

َوَجاِسٌر أَْصِدقَاٌء  ، َوفِي إَِجاَزةٍ ............... )ذََهَب(  إِلَى بَْيِت  ُمدََرِسِهْم ،   َعْدنَاُن َوَصاِلحٌ 

 َو............  )َجلََس ( بَِجانِِب اْلَمْيدَاِن يَُشاِهدُوَن  لَْعَب اْلُكَرةِ ،

 

 

 اْلَحالُُ

 

اجَ  َراِكبًاَرَجَع نَبِيٌل ِمَن اْلَمْدَرَسِة   َغاِضبًاةَ ، فََرأَى َواِلدَهُ أََماَم اْلَمْطعَِم )َرِكَب( الدَّرَّ

 )َجلََس( َجاِلًسا)َخاَف( َوأََكَل الطَّعَاَم  َخائِفًا)َغِضَب( ، دََخَل   نَبِيٌل إلى الَمْطعَِم 

 

 .ْلُاْلِفْقَرةَُبِاْستِْخَداِمُِصيغٍَةُُمنَاِسبٍَةُِلأْلَْلفَاِظُفِيُاْلقَْوَسْيِن  َكّمِ

 

َرة تَْكتُُب الدَّْرَس .......... )َجلََسْت (  فَأَتَى إِلَْيَها َواِلدُهُ ........... ( َكانَْت ُمنِي1

)َغِضَب( َوَسأََل  : أََما َخَرْجِت  إِلَى اْلَمْدَرَسِة ؟ فَأَْسَرَعْت ُمنِيَرة إِلَى 

اَجِة.  اْلَمْدَرَسِة ........... )َرِكبَْت( َعلَى الدَّرَّ

 

َوَسأََل  : أََما َخَرْجِت   َغاِضبًافَأَتَى إِلَْيَها َواِلدُهُ  َجاِلَسةً ُب الدَّْرَس َكانَْت ُمنِيَرة تَْكتُ  

اَجِة . َراِكبَةً إِلَى اْلَمْدَرَسِة ؟ فَأَْسَرَعْت ُمنِيَرة إِلَى اْلَمْدَرَسِة   َعلَى الدَّرَّ

 

يِق َشِرَب ( َخَرَج َماِجدٌ إِلَى الَمْدَرَسة ........... )َمَشى( َوِمَن الطَّرِ 2

الَماَء ...............)بََردَ( ثُمَّ َمَشى إِلَى الَمْدَرَسِة   فََوَجدَ َماِجدٌ الُمعَلَِّم أََماَم 

............. )فَِرَح(.  الَصّفِ ............)قَاَم( اْستَأْذََن َماِجدٌ الُمعَلَِّم، َودََخَل إِلَى الَصّفِ

 

 اِْستِْخَداُمُالتََّراِكيب

 َُاثٌِقُُأَنَاُو 

 أْبَواُب اْلِعْلِم الَ تُْفتَُح إالَّ أَماَم الُمْجتَِهِدين .

 اْلِعْلِم الَ تُْفتَُح إالَّ أََماَم اْلُمْجتَِهِدين .  أْبَوابَ أنَا َواثٌِق بِأَنَّ       

 الَ يَْشَرُب اْلَولَدُ الَخْمَر .  

 َر .الَ يَْشَرُب  الَخمْ   اْلَولَدَ أنَا َواثٌِق بِأَنَّ       

ي اْلِجْسَم .  يَاَضةُ تُقَّوِ  الّرِ
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يَاَضةَ أنَا َواثٌِق بِأَنَّ      ي اْلِجْسمَ  الّرِ  تُقَّوِ

 اْلَحَسدُ يُْفِسدُ الُخلَُق . 

 يُْفِسدُ الُخلَُق . اْلَحَسدَ أنَا َواثٌِق بِأَنَّ     

 

 ََُُّرْغَمُأن/ُُ  َمَعُأنَّ

ُ/َُرْغَمُأَنَُُّ–إْربِْطُبَْيَنُاْلُجْملَتَْيِنُُمْستَْخِدًماُ  َمَعُأَنَّ

 

 اْلُمَسابَقَةُ َحاِسَمةٌ  –اْلُمَشاِهدُوَن قَِليلُوَن 

 َحاِسَمةٌ   ةَ اْلُمَسابَقَ  َمَع أَنَّ ج( اْلُمَشاِهدُوَن قَِليلُوَن  

 الشَّاِرُع ُمْزدَِحمٌ  –اْلَحافِلَةُ ُمْسِرَعةٌ 

 دَِحمٌ ُمزْ   عَ الشَّارِ  َرْغَم أَنَّ  ج(   اْلَحافِلَةُ ُمْسِرَعةٌ  

ْعُر َرِخيٌص    َطاَزَجةٌ     ةُ اْلفَاِكهَ  –الّسِ

ْعُر َرِخيصٌ    َطاَزَجةٌ   ةَ اْلفَاِكهَ َمع أَنَّ  ج( الّسِ

 َسِميٌن    -يَْلعَُب  َعْدنَان َجيِّدًا  

 َسِميٌن   َمَع أَنَّهُ ج( يَْلعَُب َعْدنَان َجيِّدًا  

 

 َُِّمنُُْ-ِلُُُ-اَلُبُد 

 تَْزِويدُ الثَّقَافَِة ( –............................  ) اْلِقَراَءةُ اَل بُدَّ .............

 اَل بُدَّ ِلتَْزِويِد الثَّقَافَِة  ِمَن اْلِقَراَءةِ  

 

 َوَصَل اْلَمْدَرَسةَ ( –اَل بُدَّ ........................  )َرِكَب اْلَحافِلَةَ 

 ِب  اْلَحافِلَِة .اَل بُدَّ ِلُوُصوِل اْلَمْدَرَسِة  ِمْن ُرُكو 

 

ِة ( –اَل بُدَّ...................................... )تََرَك اْلَوَجبَاِت السَِّريعَة  حَّ  َحافََظ َعلَى الّصِ

ِة ِمْن تَْرِك اْلَوَجبَاِت السَِّريعَةِ  حَّ  اَل بُدَّ ِلْلُمَحافََظِة َعلَى الّصِ

 

 فََحْسُبُبَْلُُُُ-َماَكاَنُُُُ

 ْش َزِعيًما ِسيَاِسيًّا  ، َكاَن َكاتِبًا قَِديًرا َوِصَحافِيًّا َماِهًرا  .َكاَن ِسي أتْ 

 َماَكاَن ِسي أتْْش َزِعيًما ِسيَاِسيًّا فََحْسُب بَْل َكاَن َكاتِبًا قَِديًرا َوِصَحافِيًّا َماِهًرا .

 

 انَْقَرأُُالتََّراِكيَبُاآلتِيََةَُونَْستَْخِدُمَهاُفِيُُجَمٍلُِمْنُِعْنِدنَُ
ْد َعلَْيَك     ْد َعلَْيَك أَْن تَقُوَم بِاْلَواِجِب اْلَمْنِزِلي   -أَلَْم أَُؤّكِ  أَلَْم أَُؤّكِ

 أَُظنُّ أَنِّي قُْمُت بَِواِجبِي   -أَُظنُّ أَنِّي فَعَْلُت   

 لَعَلِّي أَْخَطأُْت فِي اْلعَدَدِ    -لَعَلِّي أَْخَطأُْت     
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 َغِرقَْت اْلبَطَّةُ فِي اْلَماِء ، َهذَا َغْيُر َمْعقُولٌ     -            َغْيُر َمْعقُولٌ 

        ِ ِ      -َعِجيٌب َوّللاَّ  َعَملَُك اْلفَنِّي َهذَا ، َعِجيٌب َوّللاَّ

 أَْيَن ُكْنَت يَا َولَدُ َطَواَل َهِذِه اْلُمدَّةِ ؟  -َطَواَل َهِذِه اْلُمدَّةِ   

ة أَْرُجوكَ   -أَْرُجوَك يَا َسيِّدي    يَا َسيِّدي ، َساِمْحنِي َهِذِه اْلَمرَّ

 

 َكاَنَُُوُأَخَواتَُها

 ًساَجالِ  دُ اْلَولَ  َكانَ 

 ا رً َساهِ  دُ اْلَولَ بَاَت 

 الً َكُسو دُ اْلَولَ  أَْصبَحَ 

 بًاتَعِ دُ اْلَولَ َصاَر 

 )بَِديٌن  ، بَِدينًا ، بَِديٍن (………… َكاَن َعْدنَاٌن 

 لَدُ ، اْلَولَِد  ،  اْلَولَدَ (ُمْطَمئِنًّا  ) اْلوَ ………  بَاَت   

 نَافٌِع ، نَافِعًا ، نَافِعٍ (………..   ) َصاَر  الِعْلُم 

 )ُمْجتَِهدًا ، ُمْجتَِهٍد ، ُمْجتَِهدٌ (………  أَْصبََح َعْدنَاُن 

 البَْيُت  َجِديدٌ  ) أْدِخل ` َكاَن ' (

 َكاَن اْلبَْيُت َجِديدًا 

 

 (،ُُلَْنُُ،َكْيُ،ُُإذَْنُُأْنُُ) نََواِصُبُُُالُمَضاِرعُُُِ

 (أَسافَِر ، أَسافُِر ، أَسافِْر . )إلَى دُبَاي.............. أُِريدُ  أْن :  قَاَل   ُمنِيٌر  ِلَصِديِقِه  

َر . ) أبَدًا .....................  أنَا  لَْن  :  قَاَل  الطَّاِلُب  ِلْلُمعَلِِّم   ْر  ،أتَأخَّ ُر ،  أتَأخَّ         (أتَأخَّ

ي  أْحتَاُج  الفُلُوَس َكْي : قَالْت   فَاِطَمة   (أَساِعدُ  ،  أَساِعدَ  ،  أَساِعْد )  الَمْرَضى  ............ يَا أّمِ

 (َسأَْحُضْر ، َسأْحُضَر ، َسأْحُضُر )َغدًا ................... إذَْن : فَِرَح فَْرَحاُن  َوقَاَل  

 أْكتُْبَُُكَماُفِيُالِمثّال 

ابِعُُاليَُ  أْربَعَةُُأيَّامٍُ      ْوُمُُالرَّ

 أْقَّلمٍ ..........            القَلَُم الَخاِمسُ 

 أْقَّلمٍ ...........           القَلَُم السَّاِدسُ 

 َعَشَرةُ أْقّلَمٍ    ...........القَلَُم 
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ُُ 

 ُُُْلَُهَرَمُُالُمْفَرَداِت  َكَماُُفِيُُالِمثَالُِ(   word pyramid)َكّمِ

 َجابِر                َساِلَمةُُ

 ..............................             .تَْنُشدُ َساِلَمة

 ....................................   تَْنُشدُ َساِلَمة الَمْنُظوَمة

 ........................................  تَْنُشدُ َساِلَمة الَمْنُظوَمة َجاِلَسةً 

 َُْلُه  َكَماُُفِيُُالِمثَالُِ(   word pyramid)َرَمُُالُمْفَرَداِتَُُُكّمِ

 نَاِجيَة             َحاِرسٌ 

 .........................    يَتَنَاَوُل َحاِرسٌ 

 .....................................   يَتَنَاَوُل َحاِرٌس الطَّعَامَ 

 .............................................    يَتَنَاَوُل َحاِرٌس الطَّعَاَم  َمْسُروًرا   

 

 ِحيَحةَُواْلَخاِطئَة  َميٍّْزُِمَنُاآْلتِيَِةُالتَّْصِريَحاِتُالصَّ

 ِلُكّلِ إْنَساٍن َمْقدَُراٌت  ُمتََميَِّزة 

  ِالسَّعَادَةُ َما يُْشتََرى بِالَمال 

  ٌّالثِّقَةُ بِالنٌّْفِس   أْمٌر  َضُرِري 

 

ِحيَحة  اِطئَةاْلخَ  الصَّ

 ِلُكّلِ إْنَساٍن َمْقدَُراٌت  ُمتََميَِّزة

 الثِّقَةُ بِالنٌّْفِس   أْمٌر  َضُرِريٌّ 

 السَّعَادَةُ َما يُْشتََرى بِالَمالِ 

  

 َُِميّْزُِمَنُاآلتِيَِةُأْسَراَْرُالنََّجاحُُِوأْسبَابُالفَْشل 

  الثّقَةُ بِالنَّْفِس 

  ِالَكْسُل فِي األْعَمال 

  ُةالُمَحاَولَةُ الم  ْستَِمرَّ

  ِاإلْبتَِساُم فِي الَوْجه 

  ِالُحْزُن  َعَل الفَْشل 

  ِتَْعيِيُن الَهدَف 
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َرة  ُمذَّكِ

 Text book page No: 26َُُُُُُُُُُمْدَرَستِيُ

   

 قُومُ َمْدَرَستِي َجِميلَةٌ َوَكبِيَرةٌ ، َوِهَي أْجَمُل َمْنِزٍل َوأًْحلَى أُّمٍ َوأْغلَى ُحّبٍ ، فِي البَْيِت تَ       

ِة َواِلدَتِي بِتَْربِيَتِي َوِرَعايَتِي، َو فِي الَمْدَرَسِة تَقُوُم الُمعَلَِّمةُ بِتَْربِيٍَة َجِميلٍَة ، بُِجُهوِد الَمْدَرسَ 

َستِي ، َوفِي َوْقِت اللَّعْ  ّفِ أْقرأُ ُكتُبِي َوأْستَِمُع إلَى ُمدَّرِ  بِ أَتَقَدَُّم إلَى الدََّرَجِة العُْليَا ،  فِي الصَّ

أْلعَُب َمَع األْصِدقَاِء في بَاَحِة الَمْدَرَسِة ، الِعْلُم نِْبَراٌس يُِضيُئ ُمْستَْقبَِل َحيَاتِنَا ، أتَعَلُّم ِمْن 

 أَساتِذَتِي ُحبَّ الَواِلدَْيِن َوالُمعَاَملَةَ الَجيِّدَةِ .

 Text book page No: 61َُُُُُُُُُُُطبِيعَةَُُكْيَراالَُ

يَةُ َكيَرااَل تَقَُع فِي َجنُوِب الِهْنِد .َطبِيعَتُِها َجِميلَةٌ َوَجذابَةٌ. َطْقُسَها َطيٌِّب ِواَل              

َعة ، فِيهَ  َراَعِة ،  َكْيَراال َغنِيَّةٌ باألَْشَجاِر الُمْختَِلفَة َوالَفَواِكِه الُمتَنَّوِ  اَوُمْعتَِدٌل َوُمنَاِسٌب  للّزِ

 يَأْتِي إلَى َسَواِحِلَها َسيَّاُحوَن َكثِيُروَن ِمْن بِّلٍَد بَِعيدَة ، أَنَهاٌر َوِجبَاٌل َكثِيَرةٌ ، 

 

 اللُّغَةًُالعََربِيَّةُُُ

اللُّغَةً العََربِيَّةُ ِهَي إْحدَى لُغَاِت العَالَِميّة ، يُْعَرُف يَْعُرُب  ْبُن قَْحَطان  بِأبِي اللُّغَِة العََربِيَّة .   

َرةٌ لَدَى َهْيئٍَة األَُمِم الُمتِّحدَةِ َو َوِهَي  لُغَةٌ َرْسِميَّةٌ لِ  عََشَراٍت  ِمَن الدَُّوِل ، َوِهَي لُغَةٌ ُمقَرَّ

نَاَعِة ، َوِهي لُغَةٌ ُحْلوَ  ةٌ يُونَْسُكو ، اللُّغَةً العََربِيَّةُ لُغَةُ القُْرآِن  َوالَحِديِث ، َولُغَةُ التَِّجاَرة َوالّصِ

يَّات  َوالَجاِمعَاِت ، الَمَهاَرة فِي اللُّغَِة العََرِبيَِّة تَْفتَُح  أَماَمنَا أْبَواَب  تُْدَرُس فِي الَمدَاِرِس َوالُكلِّ 

 العَالَِم  بَِوَظائَِف   فِي ُمْختَِلِف  الَمَجااَلِت  ،

 

يَّةُُ ّحِ  Text book page No: 81ُُُالعَاَداُتُالّصِ

ُن َعلَى يَّةُ ِهَي َما تَتََضمَّ اْلعَنَاِصِر اْلُمْحتَاَجِة ِلنُُمّوِ اْلِجْسِم  ِمَن اْلُخَضِر  األَْطِعَمةُ اْلُمغَذِّ

يَِّة َوأَْن نَتُْرَك الْ  دَ َعلَى األَْطِعَمِة اْلُمغَذِّ اِت َوَجبَ َواْلفََواِكِه َواألَْلبَاِن واللُُّحوِم ، َعلَْينَا  أَْن نَتَعَوَّ
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اِك اْلَمْقِليَِّة  َوِمَن اْلَمْشُروبَاِت اْلغَاِزيَِّة ، َوَعلَْينَا أَْن السَِّريعَِة ِمَن اللُُّحوِم اْلَمْشِويَِّة  َواأْلَْسمَ 

َراِت َواْلُمْسِكَراِت .   نَتُْرَك اْلُمَخدِّ

       Text book page No: 83ُُُُتَغَيَُّراُتُبِيئَِةَُكْيَرااَلَُعِقَبُاْلفَْيَضانَاتُُ

ثَْث  اْلِميَاهُ َواْلَهَواُء َواأْلَْطِعَمةُ بِالنُّفَايَاِت  ، تَغَيََّرْت بِيئَةُ َكْيَرااَل بَْعدَ الْ ُُُُُُُ فَْيَضانَاِت  ، تَلَوَّ

َراَعاِت  َوَمَواِرِد اْلِميَاِه ، إِْنتََشَرْت اأْلَْمَراُض اْلُمْعِديَةُ  َوَسبََّب  ِلَخَساَرةِ الشََّواِرعِ  َوالّزِ

 . ْيُروَساتبِاْنتَِشاِر اْلبَعُوَضات َواْلَجَراثِيِم َواْلفَ 

َرات    Text book page No: 87  أْضَراُرُالُمَخّدِ

ي إِلَى األْمَراِض الفَاتَِكة ،          ةَ النَْفِس َواْلِجْسِم  َويَُؤدِّ َراُت يُْهِلُك ِصحَّ الَخْمُر َوالُمَخدِّ

ُك األُْسَرةَ َويَْنُشُر الفََسادَ فِ   ي الُمْجتََمعِ ، َويُوقُِع العَدَاَوةَ َوأنَّهُ يُِضيُع الَماَل َوالَكْسَب  َويُفَّكِ

أْفَةَ ِمْن قُلُوِب  ْحَمةَ َوالرَّ َراِت يُْعِدُم الرَّ ِة . إنَّ اْلَخْمَر َواْلُمَخدِّ والبَْغَضاَء بَْين َ أْفَراِد اأُلمَّ

 النَّاِس  ، َوِلذَا َعلَْينَا اْلِحْرز ِمَن اْلَخْمِر  َواإلْبتِعَاد َعْنهُ  

ُبَيَانًُ     اَُوْصِفيًّاَُحَسَبَُُمْفُهوِمُاْلَمْنُظومنُِعدُّ

 َكانَْت ثِيَابُهُ قَِديَمةً َوبَاِليَةً َولَِكنََّها نَِظيفَةٌ َولَْم يُِصْب ُجيُوبََها أَيُّ قَذٍَرَودَنٍَس :    ثِيَاُبُالشَّْيخُِ

َّبِعُونَهُ يَِسيُر َهذَا ا:  ُمعَاَملَةُُاْلعََواِمَُمَعُالشَّْيخُِ ُجُل اْلَهِرُم ُرَوْيدًا ُرَوْيدًا َوَجَماِهيُر النَّاِس يَت  لرَّ

 َُويَُسبُّونَهُ َويَْرُمونَهُ 

 

ةٍُ لُهُإلىُقِصَّ  نَْقَرأُُالَمنُظوَمُمواساةُطفلةُونَُحّوِ

قَُرَب َوْقُت الِعَشاِء ذَاَت َمَساٍء َكاَن الشَّاِعُر  يَْمِشي َمَع إِْبنَتِِه لَْيلَى فِي َمْيدَاٍن َخاٍل ، لَّماَ 

ا بِبَْيٍت َضِعيٍف َحِقيٍر يََكادُ أْن يَْسقَُط ، فََطلَبَتْهُ لَْيلَى أْن  َرَجعَا إلَى الَمْسَكِن ، فيِ الطَِّريِق َمرَّ

ا ِغيَ يَِقَف ُهنَاَك َوأْسَرَعْت  نَْحَو البَْيِت َوَغابَْت َعْنهُ ،  إْنتََظَرَها الشَّاِعُر قَِلقًا َواْرتَاَب فِي 

بَِها ،  أِخيًرا َمشى الّشاِعُر نَْحَو  ذَِلَك البَْيِت دُوَن أْن تَْشعََر ، فََوَجدَ ُهنَاَك إْمَرأةً بَائَِسةً ، 

يَْظَهُر في َوْجِهَها أثَُر البُكاِء  ، َوَمعََها َسْبعَةُ أْوالٍَد أْصفََر اللَّْوِن نَِحيَف الِجْسِم َوَمّلَبُِسُهْم 

َماِء بَِكثَْرةِ البَُكاِء ، تَِقُف لَْيلَى بَْيَن أْعَضاِء َهِذِه َسْودَاُء َكالظَّ  ةٌ ِمثَْل الدِّ ّلَِم َوُعيُونُُهم ُمْحَمرَّ
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األُْسَرةِ َكَملٍَك يَقُوُم بِالتَّْعِزيَِة ، َوِهَي تُْعِطي َما ِعْندََها ِمَن الِهبَاِت ، َخِجَل الشاِعُر في 

أفَةُ  ُمعَاملَتِه َوَرَجَع إلَى َمَكانِه ،  َولَّماَ َرَجعَْت إلَيِه تَبَّسَم لََها َوقَاَل : َهَكذا الّرْحَمةُ َوالرَّ

 بِالبَائِِسيَن .

 ُخُطبَة

 

 أيَُّها الَحْفُل الَكِريم

ِ َوبََرَكاتُهُ   السََّّلُم َعلَيُكم َوَرْحَمةُ ّللاَّ

ِواَليَةُ ‘  ثَقَافَة َكْيَرااَل ‘ لَمْوُضوعِ اْلُمِهّمِ  أُِريدُ أْن أُْلِقَي إِلَيُكْم ُخْطبَةً َوِجيَزةً َعِن ا          

َراَعِة ،  َكْيَرااَل تَقَُع فِي َجنُوِب اْلِهْنِد ، َطبِيعَتَُها َجِميلَةٌ َوَجذَّابَةٌ ، َطْقُسَها َطيٌِّب َوُمنَاِسٌب ِللّزِ

 َعة ، فِيَها أَنَهاٌر َوِجبَاٌل َكثِيَرةٌ.َكيَرااَل َغنِيَّةٌ بِاأْلَْشَجاِر الُمْختَِلفَة َوالفََواِكِه الُمتَنَوِّ 

نَْحُن نََرى النَّاَس فِي َكْيَرااَل يَْسُكنُوَن أِحبَّاَء َمَع اْختَِّلِف أَْديَانِِهْم . الُمْسِلُموَن           

 َواِر الَمْسِجِد . َوِمنْ َوالِهْندُوِكيُّوَن َوالنََّصاَرى يَِعيُشوَن إِْخَوانًا . تَقَُع اْلَمعَابِدُ َوالَكنَائُِس بِجِ 

أَهّمِ  أَْعيَاِد َكْيَرااَل ِعيدُ أُونَْم َوِعيدُ ِميَّلد ِعيسي َوِعيدُ الِفطر َوِعيدُ األْضَحى . فِي كْيَرااَل 

َمنَاِطٌق ِسيَاِحيَّة َكثِيَرة ، ِمثَْل َشَواِطئ ُكوفَالَْم َوَجبَُل ُمونَار . يَأتِي السَّيَّاُحوَن إلَى َسَواِحِل 

ِه. كَ   ْيَراالَ ِللتَّنَزُّ

َماْرَجْم َكِلي`. أْغلَُب النَّاِس فِي  َكْيَرااَل ‘أُوبَنَا` َو ‘ َوِمْن أْشهِر فُنُوِن كيَرااَل             

 فَِة .ايَْقتَِدُر َعلَى الِقَراَءةِ َوالِكتَابَِة ، ِهَي ِمن أْحَسِن ِوالَيِة الِهنِد في التَّْعِليِم َوالتَّْربِيَِة َوالثَّقَ 

 ِ ا َوَشَرفًا. السََّّلُم َعلَيُكم َورحَمةُ ّللاَّ ُ ِلَهِذِه البَْلدَةِ ِعزًّ  أْختَتُِم َكَّلِمي َمَع الدَُّعاِء،  أَدَاَم ّللاَّ

 َوبََرَكاتُهُ.

 
 

 أِعدَُُّخُطبَةًَُعِنُإِْنتَِشاِرُاللُّغَِةُالعََربِيَّةُفِيُكْيَراال 
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ْعَداِدُاْلُخْطبَةُِ  نَُموذَجُإِلِ

 أَيَُّها اْلَحْفُل اْلَكِريمُ 

ِ َوبََرَكاتُهُ   السََّّلُم َعلَيُكم َورحَمةُ ّللاَّ

ْلقَاِء ُخُطبٍَة                  اْليْوَم أنَا َمْسُروٌر ِجدّا َعلَى ُحُصوِل َهِذِه اْلفُْرَصِة الذََّهبِيَِّة  إِلِ

 َحْوَل اْلَمْوُضوع  ....................................

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

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

َهذَا ، َولَُكْم َجِزيُل الشُّْكِر ِلُحْسِن إِْستَِماِعُكْم ،  أْختَتُِم اَل أُِريدُ أَْن أُطيَل َكَّلِمي                

ِ َوبََرَكاتُهُ.  َكَّلِمي َمَع الدَُّعاِء، السََّّلُم َعلَيُكم َورحَمةُ ّللاَّ

 

 

 (     Text book page No:63)ُُُْجَزاُءُاْلُخْطبَةأَُ

 التَّْوِجيهُ      : أَيَُّها اْلَحْفُل اْلَكِريمُ 

 ْلَمْوُضوُع  : أَْهِميَّةُ اللُّغَِة اْلعََربِيَّةا

ا لَُكْم َوَشَرفًا ِلَشْخِصيَّتُِكمْ  ْختِتَاُم : َودَاَمِت اْلعََربِيَّةُ ِعزًّ  اإْلِ

 

 نَْقَرأُ َونَُّلِحُظ اْلَمَواقَِف َوالتَّْوِجيَهات اْلُمْختَِلفَة 

 تُ :  أَيَّتَُها اْلعَِزيَزا        َحْفلَةُ النَِّساِء 

اُء َوالطَّاِلبَاُت اْلعَِزيَزاتُ  ُب اأْلَِعزَّ  َحْفلَةٌ فِي اْلَمْدَرَسِة  :  أَيَُّها الطُّّلَّ

 َحْفلَةٌ ِسيَاِسيَّةٌ        :  أَيَُّها اْلُمَواِطنُونَ 

 َجِميُع اْلَحْفِل         :  أَيَُّها اْلَحْفُل اْلَكِريم
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َرة  ُمفَّكِ

َرة َعْن يَْوٍم   ِمْن َحيَاتَِك بِإْستِعَانَة النِّقَّاِط الَّتّاِليَةِ أِعدَّ ُمفّكِ

ْمُت أْطع –لَِقيُت  َصِديِقي  -ذََهْبُت إلَى الَمْدَرَسِة  –َشِرْبُت الشَّاَي  -إْستَْيقَْظُت  ِمَن النّْوِم ) 

 (الَ أْنَسى ذَِلَك اليَْوَم أبَدًا -َصاَر َمْسُروًرا  -الُخْبَز 

٧١٧٧يَْوُم الُجُمعَة                                                    ٥١يَنَايَر   

ًرا ثُمَّ َشِرْبُت الّشاَي ، َوبَْعدَ ذَِلك ذََهْبُت إلَى الَمْدَرَسِة َماِشيًا ، َو   إْستَْيقَْظُت ِمَن النَّْوِم ُمبَّكِ

هُ لَْم ْن َسبَِب  ُحْزنِِه ، فَعَِلْمُت  أنَّ فِي الطَِّريِق   لَِقيُت  َصِديِقي أْنَور يَْبِكي َحِزينًا ، فََسأْلتُهُ عَ 

يَأُكْل الطَّعَاَم فِي اللّْيلَِة البَاِرَحة ، فَأْطعَْمتُهُ الُخْبَز َحتَّى  َصاَر َمْسُروًرا َواَل أْنَسى ذَِلَك اليَْوَم 

 .أبَدًا 

 النَّْشَرةَُ

ُالنَّْشَرةََُعْنَُدْفعُِاألَْمَراِضُالُمْعِديَة  (book page No  Textُ-80)ُُُُنُِعدُّ

 أِخي الُمَواِطن .....

 األَْمَراُض الُمْعِديَة تَْنتَِشُر فِي بَِّلِدنَا يَْوًما فَيَْوًما ، فَعَلَْيَك اإلْهتَِماُم بِاألُُموِر التَّاِليَِة:

 

  ِنَُحافُِظ َعلَى النََّظافَِة الشَّْخِصيَّة 

  ِنَُحافُِظ َعلَى النََّظافَِة البِيئَِة َوالِميَاه 

  ِنَقُوُم بِإِْهَّلِك الَجَراثِيِم َوالفَْيُروَسات 

  ِنُتِْلُف البَعُوَضاِت َوالِفيَران 

  ِنُدَاِوُم َعلَى ُشْرِب الَماِء السَّاِخن 

  ِنَتُْرُك الَوَجبَاِت السَِّريعَة 

 نَتََجنُّب األْطِعَمةَ الَمْكُشوفَة 

 َرا ُنَْشَرةًَُعْنُأَْضَراِرُاْلَخْمِرَُواْلُمَخّدِ  ِتُأَِعدَّ

 أَِخي اْلعَِزيز .......

َراِت تَِزيدُ فِي بَِّلِدنَا يَْوًما فَيَْوًما ، فَعَلَْينَا أَْن نَتُْرَك اْلَخْمَر  أَْضَراُر اْلَخْمِر َواْلُمَخدِّ

َراِت أِلَْسبَاٍب :   َواْلُمَخدِّ

  تَُسبُِّب أِلَْمَراٍض فَاتَِكة 

  ي إِلَى أَْمَراِض اْلَكبِد  تَُؤدِّ
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  َْماَل تُِضيُع ال 

  َتُْهِلُك اأْلُْسَرة 

  تُْفِسدُ اْلمْجتََمَع 

  تَْنُشُر اْلَخبَائُِث 

 َغيََّرَُعْدنَاُنُنََمَطُالَحيَاةُفيُاألْطِعَمةَُوالعَاَداِتُ،َُميِّزُبَْيَنُاألْطِعَمةَُوالعَاَداتُِ

يَاَضاُت البَدَنِيَّة  ، الَجْرُي َصبَاًحا  ،  الفََواِكه ، النّ   ًرا  ، اللُُّحوُم  ،    الُخَضر  ، الّرِ َظافَةُ الشَّْخِصيَّة  ، اإلْستِيقَاُظ ُمبَّكِ

افِي ، لَْعُب ُكَرةِ القَدَم َمَساءً   األْلبَان ،  الَماُء الصَّ

 

 اْلعَاَدات األَْطِعَمة

 الُخَضرُ 

 الفََواِكهُ 

 اللُُّحومُ 

 األْلبَانُ 

افِي  الَماُء الصَّ

ًرا  اإلْستِيقَاُظ ُمبَّكِ

يَاضَ   اُت البَدَنِيَّةِ الّرِ

 النَّظافَةُ الشَّْخِصيَّة

 الَجْرُي َصبَاًحا

 لَْعُب ُكَرة القَدَم َمَساءً 

 ِصْلُبِالُمنَاِسب

  الُمَؤلَّفَاتُُ َمَكاُنُالِميَلد االْسمُُ

  أْجنَِحة ِمن نَارٍ  راميشورام جي َعْبدُ الَكَّلم. بي. أي

   ِميَرتْ  إَرا ِسنغال

 َعَصافِيُر بِّلِدي، فِلَْسِطين َصاِلح َمْحُمود َهواري

 َهنَاِدي تُغَنِّي

 

َواْه إْسّلََماْه،ِمن فَوِق َسْبع َسَماَواٍت،  إْندُوِنيِسيَا َعِلي أْحَمد بَا كِثير

 َشْهَرَزاد،الَمْلَحَمةُ اإلْسّلَِميَّةُ الُكْبَرى

 

ِصُف ، النَّبِيُّ ،  َرْمٌل َوُزبَدٌ  ، العَوا لَْبنَان ِجبران َخليل ِجْبران

 دَْمعَةٌ َواْبتَِساَمة  

 

د ُكويا اْلبَِّلدُ اْلَخِليِجيَّةُ ،  ِرْحلَتِي ِلْلَحّجِ ،  أتُولي ِسي أتْش ُمَحمَّ

َحابَةُ   ِرْحلَتِي إِلَى لَْندَْن  ، الصَّ

 

   ُكوتِيفُوَرم ، َمّلَبَُرم إداّشيري ُغوفِيندَن نَايَر

ين بُن َعلي   'يَا ّللاَّ ` تَْرَجَمةُ  َرمِشييُور ، نَادَابُ  ُمحي الدِّ
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بَاِعيَّاُت، الَكِلُم اْلَمْنُظوَمة ِعراق َجِميل ِصدقِي الزهاِوي   الرُّ

ُ َعلَْيِه َو َسلَّم  الُمَهاِجُر العَِظيم  دٌ َصلَّى ّللاَّ  ُمَحمَّ

ِعيُم العَْبقَِري  د ُكويا الزَّ  ِسي أتْش ُمَحمَّ

ةِ    دَن نَايَرإداِشيري ُغوفِين َشاِعُر القُوَّ

اُروخِ اْلِهْنِدي   جي َعْبدُ الَكَّلم. بي. اي َرُجُل الصَّ

 اْلَمْولَِوي َعْبِد اْلقَاِدر اْلَوكَِّمي َجِريدَةُ ْسَوِديَشاِبهَماِني 

 إداّشيري ُغوفِيندَن نَايَر َجِريدَةُ ْسَوتَْنْدَر بَهاَرتَمْ  

 وتِيالقَاِضي ُعَمر َوِليَْنكُ   قَِصيدَةُ الُمَخّمَسة 

   َ  إَرا ِسْنغَال َشابَّةٌ َكالثَُّريّا

ين ْبُن َعِلي ُكتْيَاِدي قَِصيدَةُ فَتُْح الُمِبين   ُمْحي الدِّ

َحابَة  ْحمن َرأفَْت  بَاَشا َحيَاةُ الصَّ  َعْبدُ الرَّ

 ُمْصَطَفى لُْطِفي الَمْنفَلُوِطي  الغَنِيُّ َوالفَِقيرُ  

 َّللَّ قَِصيدَة يَا أَ  َكَمَّل ثَُريَّا 

 ْسِري ُمولَْم ِتُرنَال  َمِلُك تُِرِوتَاْمُكور 

ين ْبُن َعِلي ُمويدُ َمْولٍَوي ُكتْيَاِدي   ُمْحي الدِّ

 

 تَْرِجمُإِلَىُلُغَتِكَُ

 

يَاَضةَ  ِلُكّلِ إْنَساٍن َمْقدَُراٌت  ُمتََميَِّزة ،  بَْعٌض   يُْنِشدُ َوبَْعٌض  يَْرُسُم ،  واآلَخُر يُْحِسُن الّرِ

 بَدَنِيَِّة . ال

എലലോ  നുഷ്യർക്കും ത്പപ്രയ   ഴിവു ൾ ഉണ്ട് . െിലർ പോെുന്നു, െിലർ 

വ ക്കുന്നു,  റ്റുെിലർ  ോയി  അഭ്യോസങ്ങൾ നന്നോയി ടെയ്യുന്നു. 

 

 الّسِعيدُ َمْن يَْعلَُم َمْقدَُراتِِه َويُْنِشُطَها

രൻടറ  ഴിവു ൾ  നസ്സിലോക്കു യും അരിടന വളർത്തിടയെുക്കു യും 

ടെയ്യുന്നവനോണ് വിജയി. 
 

ُل في َسبِيِلِه الُجْهدَ  ِلُكّلِ إْنَساٍن  َهدٌَف   ُمعَيٌَّن ، فَالُمْجتَِهدُ يَْسعَى ِلتَْحِقيِق  أْهدَافِِه َويَتََحمَّ

 َوالَمّشقَّةَ 
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എലലോ  നുഷ്യർക്കും നിർ ിര  ലക്ഷ്യ ുണ്ട്.  ഠിനോധ്വോനി രൻടറ ലക്ഷ്യങ്ങൾ 

യോഥോർത്ഥ്യ ോക്കുന്നരിന് പ്വണ്ടി പ ിത്ശ ിക്കു യും അരിൻടറ വഴിയിൽ 

എലലോത്പയോസങ്ങടളയും പ്േശങ്ങളുടെയും സഹിക്കു യും ടെയ്യുന്നു. 

،  الثِّقَةُ بِالنٌّْفِس   أْمٌر  َضُرِريٌّ ِلُمَواَجَهِة الصًّعُوبَاِت ،  فَالَواثُِق  بِالنَّْفِس   يَْبتَِسُم نَْحَو الَحيَاةِ 

 ِل الَمتَاِعبِ أِلَن اإلْبتَِساَم َخْيُر ِعَّلجٍ ِلتََحمُّ 

  
ത്പയോസങ്ങൾ പ്ന ിെുന്നരിന് ആത്മവിശവോസം അരയന്തോപ്പക്ഷ്ിര ോയ 

 ോ യ ോണ്. ആത്മവിശവോസം ഉള്ളവൻ ജീവിരത്തിന് പ്നട  പുഞ്ചി ിക്കും. 

 ോ  ം പുഞ്ചി ി എന്നത് ത്പയോസങ്ങൾ സഹിക്കോൻ ഏറ്റവും നലല 

ത്പരിവിധ്ിയോണ്.  

 لَْيَست السَّعَادَةُ َما يُْشتََرى بِالَمالِ 

സപ്ന്തോഷ്ം പ ം ട ോെുത്ത് വോങ്ങോൻ  ഴിയുന്ന ഒന്നലല. 

 أْنَت  َخَزانَةُ الَمْقدَُراِت   َوالَمَهاَراتِ 

നീ ഒ ുപോട്  ഴിവു ളുടെയും നനപു ി ളുടെയും പ്ശഖ  ോണ് 

ْز َمْقدَُراتَِك  تَْغِلْب َعلَى ُضْعِفكَ   َعّزِ

 ഴിവിടന നീ പ ിപ്പോഷ്ിപിക്കു , എന്നോൽ  നിൻടറ  ഴിവ്പ് െിടന 

പ്രോൽപിക്കോം 

ةُ ِسرُّ نََجاِحكَ   الُمَحاَولَةُ الُمْستَِمرَّ

 
സ്ഥി  ോയ പ ിത്ശ  ോണ് നിൻടറ വിജയത്തിൻടറ  ഹസയം. 

 الَتَْحَزْن  َعلَى الفَْشِل  إنَّهُ ُسلٌَّم إلَى الفَْوزِ 

പ്രോൽവിയിൽ നീ ദുഖിക്ക ുത്,  ോ  ം പ്രോൽവി വിജയത്തിൻടറ 

െവിട്ടുപെി ആണ് .  

 الَتَْنتَِظْر َجَزاًء َعلَى إْحَسانٍ 

നന്മ ടെയ്രോൽ അരിന് ത്പരിഫലം നീ ത്പരീക്ഷ്ിക്ക ുത്.  

 تَْرِجْمُإلىُلُغَتِك 

 الَخْمُر دَاٌء َولَْيَس بِدََواءٍ  

 التّْدِخيُن يُِميُت القَْلبَ 
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 َراَحةُ النَّْفِس فِي قِلِّة اآلثَاَمِ 

 َراَحةُ الِجْسِم فِي قِلِِّة الطَّعَامِ 

 َراَحةُ اللَِّساِن فِي قِلِة الَكّلَمِ 

 

 

 اأْلَْسئِلَةَُُواأْلَْجِوبَةُُ

ُ َعلَْيِه َو َسلَّم -َمْن ُهَو الُمَهاِجُر العَِظيم ؟                   دٌ َصلَّى ّللاَّ  ُمَحمَّ

ُل بَْيٍت َسَكَن فِيِه النَّبِيُّ فِي الَمِدينَة ؟        دَاُر أبِي أيُّوب األْنَصاِري -أوَّ

َمةً ِللِكتَاِب  دْ ُكويا  ؟ ‘ ْلبَِّلدُ اْلَخِليِجيَّة ا’ َمْن َكتََب ُمقَدِّ  كَّادُوأْس . كي . بُوتَا -ِلِسي أتْْش   ُمَحمَّ

 م.٥٣٢١يُوِليُو  ٥٢ -؟     SLV-3َمتَى أْطلَقَْت الِهْندُ صاَُروَخ  

 أي. بِي.جي. َعْبدُ الَكّلَم     -؟      SLV-3َمْن َكاَن َرائِدُ صاَُروخِ  

 السَّيِّدَة إْنِدَرا َغاْنِدي  -اِء الِهْنِد ِحينَئٍِذ؟   َمْن كانَْت َرئِيَسةُ ُوَزرَ 

اُروُخ  ِة ْشِريَهِريُكوتَا    -؟  SLV-3ِمْن أْيَن إْرتَفََع الصَّ  ِمْن ِمنَصَّ

ُل َرُجٍل َطاَر ِمن قَْريَِة َراميْشَواَرام إِلَى أُفُِق السََّماء ؟   أ . ب . ج َعْبدُ اْلَكَّلم  - َمْن ُهَو أَوَّ

َع البَنَاِت الُمْسِلَماِت بِالِمنَحِ الدَّراِسيَّة ؟                َمنْ  ْد ُكويا -َشجَّ  ِسي أتْْش   ُمَحمَّ

 ِديَسْمبَر ٥٢   -َمتَى نَْحتَِفُل اليَْوم العَالَِمي ِللُّغَِة العََربِيَِّة  ؟       

الً ِلُمَحاَربَِة الُحُكومَ   ِة اإلْنِجِليِزيَّة َمَع َمْنبَُرْم تَْنغَْل؟ َمن الِذي َظَهَر ِمَن العُلََماِء أوَّ

 القَاِضي ُعَمر َوِليَْنُكوتِي. -

                                                                                                                                                         

************************************ 


