
االووحددةة االخامسة  ثقافاتت مختلفة 

أأ. ااستمع ووااكتبب ررقمم االعباررةة االتي تسمعهھا أأمامم االعباررةة االمناسبة. 
ددعاء يیقالل للمرريیضض. 1.
تحيیة تقالل في ااألعيیادد وواالمناسباتت االسنوويیة. 2.
تحيیة تقالل للمسافرريینن بعدد االعووددةة. 3.
تهھنئة للعررووسيینن عندد االززووااجج. 4.
ددعاء يیقالل لمنن يیتناوولل االططعامم. 5.
ددعاء يیقالل بعدد االصالةة أأوو أأددااء بعضض ااألعمالل االدديینيیة. 6.
تحيیة تقالل قبلل االنوومم. 7.
تحيیة تقالل في شهھرر ررمضانن. 8.
ددعاء للمسافرر أأوو االضيیفف االذذيي تووددعهھ. 9.

ددعاء يیقالل لمنن لبسس مالبسس جدديیددةة. 10.

ااستمع  إإلى االعباررةة ثمم ااخترر االحررفف االدداالل على ااإلجابة االصحيیحة. بب.
فاكهھة يیفططرر عليیهھا االمسلموونن في ررمضانن. 1.
يیوومم مقددسس عندد االمسلميینن منن أأيیامم ااألسبووعع. 2.
عنددما يیسمعهھ االمسلموونن يیذذهھھھبوونن إإلى االصالةة. 3.
تحيیة يیلقيیهھا االمسلموونن على بعضهھمم عندد االلقاء. 4.
صددقة يیخررجهھا االناسس قبلل عيیدد االفططرر االمبارركك. 5.

أأ. ااستمع إإلى هھھھذذاا االفيیلمم جيیدداا عنن حكايیة علمم منن "قناةة االجززيیررةة االووثائقيیة". 

حكايیة علمم االترركيیا 
في عامم 1383 ظظهھرر أأوولل علمم لألتررااكك ووهھھھي االفتررةة ااألوولى للددوولة االعثمانيیة وواالتي كانتت فتررةة جهھادد ووكفاحح منن 

أأجلل إإنشاء االددوولة. كانن االعلمم االمستخددمم في ذذلكك االووقتت أأحمرر االلوونن٬،مثلثث االشكلل . 
ووفي عامم 1453 فتح االعثمانيیوونن االقسططنططيینيیة بقيیاددةة محمدد االفاتح ووبددأأتت سلسة ااالنتصاررااتت ووااألمجادد للددوولة 

االعثمانيیة. 
لمم يیختلفف االعلمم في ذذلكك االووقتت عنن االعلمم ااألصلي كثيیرراا باستثناء االهھاللل االذذهھھھبي االذذيي تمم إإضافتهھ للعلمم ااألحمرر 

ووذذلكك ألنن االهھاللل ررمزز للمسلميینن االذذيي تررفعهھ ددوولة إإسالميیة فتيیة. 
في عامم 1517 تمم ضمم مصرر للددوولة االعثمانيیة ووذذلكك بعدد ضمم سوورريیا٬،وومنن هھھھنا ااختلفف مفهھوومم االعلمم بالنسبة 
لألتررااكك فلمم يیعدد االسلكانن حاكما للددوولة االعثمانيیة فقطط بلل أأصبح خليیفة للمسلميینن كلهھمم مما ااستووجبب تغيیيیرر االعلمم 

بما يیناسبب االخالفة ااإلسالميیة. 



في هھھھذذهه االفتررةة تمم تخصيیصص االلوونن ااألحمرر ررمززاا للمؤؤسساتت االسيیاسيیة  بيینما يیررمززااألخضرر للمؤؤسساتت 
االدديینيیة . 

في عامم 1844 شهھددتت ترركيیا أأوولل علمم مووحدد فكانن االعلمم أأحمرر االلوونن عليیهھ هھھھاللل وونجمة بعدد أأنن أأصبحتت 
االددوولة االعثمانيیة مووحددةة فكرريیا. 

يیررمزز االلوونن ااألحمرر عندد ااألتررااكك لددماء االشهھددااء االتي سفكتت في حرربب كووسووفا ااألوولى عامم 1362/1389 ٬، 
وولذذلكك لمم تتررااجع منززلة االلوونن ااألحمرر في كلل ااألعالمم االتي مررتت على االددوولة االعثمانيیة . 

أأما االهھاللل وواالنجمة ووباإلضافة إإلى ررمززيیتهھما ااإلسالميیة فإنهھما مررتبططانن لددىى ااألتررااكك بأسططووررةة شهھيیررةة عنن 
اانعكاسس االقمرر وواالنجوومم على ددماء االشهھددااء االتي كانتت مثلل االبحيیررةة في حرربب كووسووفا . 

في عامم 1921 تمم إإعالنن االجمهھوورريیة االترركيیة قائمة على مبددأأ االعلمانيیة االمططلقة ثمم تمم إإسقاطط االخالفة ااإلسالميیة 
في عامم 1914 ووتغيیيیرر االحررووفف االعرربيیة لحررووفف التيینيیة . 

في يیوومم االثاني عشرر منن ماررسس منن عامم 1921 تمم ااختيیارر نشيیدد االشاعرر محمدد عاكفف أأررصوويي كنشيیدد ووططني 
لترركيیا منن بيینن سبعمائة ووخمسيینن متقددمم للمسابقة ٬،ووقامم بتلحيینن االنشيیدد أأووال علي ررفعتت ٬،ووظظلل لحنهھ معتمدداا 

حتى عامم 1930 إإالأأنهھ تمم ااعتمادد لحنن عثمانن ززكي  أأنقرر االذذيي ااستمرر حتى يیوومنا هھھھذذاا . 
في عامم 1936 تمم سنن قانوونن االعلمم االترركيیفأصبح للجمهھوورريیة االترركيیة علمم مووحدد ٬،نصص االقانوونن علل ااستبدداالل 

االنجمة بالنجمة االخماسيیة االمووجووددةة في علمم ترركيیا االحالي وواالتي تررمزز للدديیمقررااططيیة وواالهھوويیة االترركيیة. 
لوونن ووقططعة قماشش ووهھھھووااء يیمرررر حكايیة تررفررفف في سماء االووططنن حكايیتهھ هھھھي حكايیة علمم. 

بب. ااستمع مررةة أأخررىى ثمم أأجبب عنن ااألسئلة االتاليیة. 

حكايیة علمم ترركيیا 
في عامم 1383 ظظهھرر أأوولل علمم لألتررااكك ووهھھھي االفتررةة ااألوولى للددوولة االعثمانيیة وواالتي كانتت فتررةة جهھادد ووكفاحح منن 

أأجلل إإنشاء االددوولة. كانن االعلمم االمستخددمم في ذذلكك االووقتت أأحمرر االلوونن٬،مثلثث االشكلل . 
ووفي عامم 1453 فتح االعثمانيیوونن االقسططنططيینيیة بقيیاددةة محمدد االفاتح ووبددأأتت سلسة ااالنتصاررااتت ووااألمجادد للددوولة 

االعثمانيیة. 
لمم يیختلفف االعلمم في ذذلكك االووقتت عنن االعلمم ااألصلي كثيیرراا باستثناء االهھاللل االذذهھھھبي االذذيي تمم إإضافتهھ للعلمم ااألحمرر 

ووذذلكك ألنن االهھاللل ررمزز للمسلميینن االذذيي تررفعهھ ددوولة إإسالميیة فتيیة. 
في عامم 1517 تمم ضمم مصرر للددوولة االعثمانيیة ووذذلكك بعدد ضمم سوورريیا٬،وومنن هھھھنا ااختلفف مفهھوومم االعلمم بالنسبة 
لألتررااكك فلمم يیعدد االسلكانن حاكما للددوولة االعثمانيیة فقطط بلل أأصبح خليیفة للمسلميینن كلهھمم مما ااستووجبب تغيیيیرر االعلمم 

بما يیناسبب االخالفة ااإلسالميیة. 
في هھھھذذهه االفتررةة تمم تخصيیصص االلوونن ااألحمرر ررمززاا للمؤؤسساتت االسيیاسيیة  بيینما يیررمززااألخضرر للمؤؤسساتت 

االدديینيیة . 
في عامم 1844 شهھددتت ترركيیا أأوولل علمم مووحدد فكانن االعلمم أأحمرر االلوونن عليیهھ هھھھاللل وونجمة بعدد أأنن أأصبحتت 

االددوولة االعثمانيیة مووحددةة فكرريیا. 



يیررمزز االلوونن ااألحمرر عندد ااألتررااكك لددماء االشهھددااء االتي سفكتت في حرربب كووسووفا ااألوولى عامم 1362/1389 ٬، 
وولذذلكك لمم تتررااجع منززلة االلوونن ااألحمرر في كلل ااألعالمم االتي مررتت على االددوولة االعثمانيیة . 

أأما االهھاللل وواالنجمة ووباإلضافة إإلى ررمززيیتهھما ااإلسالميیة فإنهھما مررتبططانن لددىى ااألتررااكك بأسططووررةة شهھيیررةة عنن 
اانعكاسس االقمرر وواالنجوومم على ددماء االشهھددااء االتي كانتت مثلل االبحيیررةة في حرربب كووسووفا . 

في عامم 1921 تمم إإعالنن االجمهھوورريیة االترركيیة قائمة على مبددأأ االعلمانيیة االمططلقة ثمم تمم إإسقاطط االخالفة ااإلسالميیة 
في عامم 1914 ووتغيیيیرر االحررووفف االعرربيیة لحررووفف التيینيیة . 

في يیوومم االثاني عشرر منن ماررسس منن عامم 1921 تمم ااختيیارر نشيیدد االشاعرر محمدد عاكفف أأررصوويي كنشيیدد ووططني 
لترركيیا منن بيینن سبعمائة ووخمسيینن متقددمم للمسابقة ٬،ووقامم بتلحيینن االنشيیدد أأووال علي ررفعتت ٬،ووظظلل لحنهھ معتمدداا 

حتى عامم 1930 إإالأأنهھ تمم ااعتمادد لحنن عثمانن ززكي  أأنقرر االذذيي ااستمرر حتى يیوومنا هھھھذذاا . 
في عامم 1936 تمم سنن قانوونن االعلمم االترركيیفأصبح للجمهھوورريیة االترركيیة علمم مووحدد ٬،نصص االقانوونن علل ااستبدداالل 

االنجمة بالنجمة االخماسيیة االمووجووددةة في علمم ترركيیا االحالي وواالتي تررمزز للدديیمقررااططيیة وواالهھوويیة االترركيیة. 
لوونن ووقططعة قماشش ووهھھھووااء يیمرررر حكايیة تررفررفف في سماء االووططنن حكايیتهھ هھھھي حكايیة علمم. 

تت. ااستمع مررةة ثالثة ثمم أأكملل االناقصص فيیما يیأتي. 

حكايیة علمم ترركيیا 
في عامم 1383 ظظهھرر أأوولل علمم لألتررااكك ووهھھھي االفتررةة ااألوولى للددوولة االعثمانيیة وواالتي كانتت فتررةة جهھادد ووكفاحح منن 

أأجلل إإنشاء االددوولة. كانن االعلمم االمستخددمم في ذذلكك االووقتت أأحمرر االلوونن٬،مثلثث االشكلل . 
ووفي عامم 1453 فتح االعثمانيیوونن االقسططنططيینيیة بقيیاددةة محمدد االفاتح ووبددأأتت سلسة ااالنتصاررااتت ووااألمجادد للددوولة 

االعثمانيیة. 
لمم يیختلفف االعلمم في ذذلكك االووقتت عنن االعلمم ااألصلي كثيیرراا باستثناء االهھاللل االذذهھھھبي االذذيي تمم إإضافتهھ للعلمم ااألحمرر 

ووذذلكك ألنن االهھاللل ررمزز للمسلميینن االذذيي تررفعهھ ددوولة إإسالميیة فتيیة. 
في عامم 1517 تمم ضمم مصرر للددوولة االعثمانيیة ووذذلكك بعدد ضمم سوورريیا٬،وومنن هھھھنا ااختلفف مفهھوومم االعلمم بالنسبة 
لألتررااكك فلمم يیعدد االسلكانن حاكما للددوولة االعثمانيیة فقطط بلل أأصبح خليیفة للمسلميینن كلهھمم مما ااستووجبب تغيیيیرر االعلمم 

بما يیناسبب االخالفة ااإلسالميیة. 
في هھھھذذهه االفتررةة تمم تخصيیصص االلوونن ااألحمرر ررمززاا للمؤؤسساتت االسيیاسيیة  بيینما يیررمززااألخضرر للمؤؤسساتت 

االدديینيیة . 
في عامم 1844 شهھددتت ترركيیا أأوولل علمم مووحدد فكانن االعلمم أأحمرر االلوونن عليیهھ هھھھاللل وونجمة بعدد أأنن أأصبحتت 

االددوولة االعثمانيیة مووحددةة فكرريیا. 
يیررمزز االلوونن ااألحمرر عندد ااألتررااكك لددماء االشهھددااء االتي سفكتت في حرربب كووسووفا ااألوولى عامم 1362/1389 ٬، 

وولذذلكك لمم تتررااجع منززلة االلوونن ااألحمرر في كلل ااألعالمم االتي مررتت على االددوولة االعثمانيیة . 
أأما االهھاللل وواالنجمة ووباإلضافة إإلى ررمززيیتهھما ااإلسالميیة فإنهھما مررتبططانن لددىى ااألتررااكك بأسططووررةة شهھيیررةة عنن 

اانعكاسس االقمرر وواالنجوومم على ددماء االشهھددااء االتي كانتت مثلل االبحيیررةة في حرربب كووسووفا . 



في عامم 1921 تمم إإعالنن االجمهھوورريیة االترركيیة قائمة على مبددأأ االعلمانيیة االمططلقة ثمم تمم إإسقاطط االخالفة ااإلسالميیة 
في عامم 1914 ووتغيیيیرر االحررووفف االعرربيیة لحررووفف التيینيیة . 

في يیوومم االثاني عشرر منن ماررسس منن عامم 1921 تمم ااختيیارر نشيیدد االشاعرر محمدد عاكفف أأررصوويي كنشيیدد ووططني 
لترركيیا منن بيینن سبعمائة ووخمسيینن متقددمم للمسابقة ٬،ووقامم بتلحيینن االنشيیدد أأووال علي ررفعتت ٬،ووظظلل لحنهھ معتمدداا 

حتى عامم 1930 إإالأأنهھ تمم ااعتمادد لحنن عثمانن ززكي  أأنقرر االذذيي ااستمرر حتى يیوومنا هھھھذذاا . 
في عامم 1936 تمم سنن قانوونن االعلمم االترركيیفأصبح للجمهھوورريیة االترركيیة علمم مووحدد ٬،نصص االقانوونن علل ااستبدداالل 

االنجمة بالنجمة االخماسيیة االمووجووددةة في علمم ترركيیا االحالي وواالتي تررمزز للدديیمقررااططيیة وواالهھوويیة االترركيیة. 
لوونن ووقططعة قماشش ووهھھھووااء يیمرررر حكايیة تررفررفف في سماء االووططنن حكايیتهھ هھھھي حكايیة علمم. 

ثث.ااستمع مررةة رراابعة ووقاررنن بيینن علمم ددوولتكك (أأوو ااخترر ددوولة أأخررىى) 
حكايیة علمم 

في عامم 1383 ظظهھرر أأوولل علمم لألتررااكك ووهھھھي االفتررةة ااألوولى للددوولة االعثمانيیة وواالتي كانتت فتررةة جهھادد ووكفاحح منن 
أأجلل إإنشاء االددوولة. كانن االعلمم االمستخددمم في ذذلكك االووقتت أأحمرر االلوونن٬،مثلثث االشكلل . 

ووفي عامم 1453 فتح االعثمانيیوونن االقسططنططيینيیة بقيیاددةة محمدد االفاتح ووبددأأتت سلسة ااالنتصاررااتت ووااألمجادد للددوولة 
االعثمانيیة. 

لمم يیختلفف االعلمم في ذذلكك االووقتت عنن االعلمم ااألصلي كثيیرراا باستثناء االهھاللل االذذهھھھبي االذذيي تمم إإضافتهھ للعلمم ااألحمرر 
ووذذلكك ألنن االهھاللل ررمزز للمسلميینن االذذيي تررفعهھ ددوولة إإسالميیة فتيیة. 

في عامم 1517 تمم ضمم مصرر للددوولة االعثمانيیة ووذذلكك بعدد ضمم سوورريیا٬،وومنن هھھھنا ااختلفف مفهھوومم االعلمم بالنسبة 
لألتررااكك فلمم يیعدد االسلكانن حاكما للددوولة االعثمانيیة فقطط بلل أأصبح خليیفة للمسلميینن كلهھمم مما ااستووجبب تغيیيیرر االعلمم 

بما يیناسبب االخالفة ااإلسالميیة. 
في هھھھذذهه االفتررةة تمم تخصيیصص االلوونن ااألحمرر ررمززاا للمؤؤسساتت االسيیاسيیة  بيینما يیررمززااألخضرر للمؤؤسساتت 

االدديینيیة . 
في عامم 1844 شهھددتت ترركيیا أأوولل علمم مووحدد فكانن االعلمم أأحمرر االلوونن عليیهھ هھھھاللل وونجمة بعدد أأنن أأصبحتت 

االددوولة االعثمانيیة مووحددةة فكرريیا. 
يیررمزز االلوونن ااألحمرر عندد ااألتررااكك لددماء االشهھددااء االتي سفكتت في حرربب كووسووفا ااألوولى عامم 1362/1389 ٬، 

وولذذلكك لمم تتررااجع منززلة االلوونن ااألحمرر في كلل ااألعالمم االتي مررتت على االددوولة االعثمانيیة . 
أأما االهھاللل وواالنجمة ووباإلضافة إإلى ررمززيیتهھما ااإلسالميیة فإنهھما مررتبططانن لددىى ااألتررااكك بأسططووررةة شهھيیررةة عنن 

اانعكاسس االقمرر وواالنجوومم على ددماء االشهھددااء االتي كانتت مثلل االبحيیررةة في حرربب كووسووفا . 
في عامم 1921 تمم إإعالنن االجمهھوورريیة االترركيیة قائمة على مبددأأ االعلمانيیة االمططلقة ثمم تمم إإسقاطط االخالفة ااإلسالميیة 

في عامم 1914 ووتغيیيیرر االحررووفف االعرربيیة لحررووفف التيینيیة . 
في يیوومم االثاني عشرر منن ماررسس منن عامم 1921 تمم ااختيیارر نشيیدد االشاعرر محمدد عاكفف أأررصوويي كنشيیدد ووططني 
لترركيیا منن بيینن سبعمائة ووخمسيینن متقددمم للمسابقة ٬،ووقامم بتلحيینن االنشيیدد أأووال علي ررفعتت ٬،ووظظلل لحنهھ معتمدداا 

حتى عامم 1930 إإالأأنهھ تمم ااعتمادد لحنن عثمانن ززكي  أأنقرر االذذيي ااستمرر حتى يیوومنا هھھھذذاا . 



في عامم 1936 تمم سنن قانوونن االعلمم االترركيیفأصبح للجمهھوورريیة االترركيیة علمم مووحدد ٬،نصص االقانوونن علل ااستبدداالل 
االنجمة بالنجمة االخماسيیة االمووجووددةة في علمم ترركيیا االحالي وواالتي تررمزز للدديیمقررااططيیة وواالهھوويیة االترركيیة. 

لوونن ووقططعة قماشش ووهھھھووااء يیمرررر حكايیة تررفررفف في سماء االووططنن حكايیتهھ هھھھي حكايیة علمم.


