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ص
امللخ

املفردات
  1. ُمْزَدِحم 

  2. َفاِرٌغ
  3. َمْعَهٌد )ج( َمَعاِهُد

اٌم َشْعِبيٌّ   4. َحمَّ
  5. الَمْسِجُد اُلَمِويُّ 

  6. َبِديٌع
  7. َأْجَنِبيٌّ )ج( َأَجاِنُب 

  8. ُرْؤَيٌة = ُمَشاَهَدةٌ 

َيارَِة؟  الزِّ
َفِر؟ السَّ

َراَسِة؟ الدِّ
َما الَغرَُض ِمَن

3

ِة.     ِزَيارَِة الِبَالِد الَعَرِبيَّ
 الَعْوَدِة إَِىل َبَلِدي.    

اُملْسَتْقَبل.
3أََتَطلَُّع إِىل

َعِديد ِمَن
املَْوُضوَعاِت.     
 الَفَواِئِد.        

الِبَالِد. 

ِيف الِكَتاِب
ِللَفاِكَهِة        

ُلوُج يف َتَتَساَقُط الثُّ

3

َتَتَمتَُّع ِبـ
آَثارَِها الَقِدمَيِة.

َجاَمِلَها.
َكرْثِة ُمْفرََداِتَها.

الَقاِهرَُة               
اْإلِْسَكْنَدِريَّة         
َغُة اْلَعَرِبيَّة اللُّ

3

َمَهارَِتِه. 
َعْدِلِه.

ِعُب                         َيْشَتِهُر ِبـ َهَذا الالَّ
اِب ُعَمُر بُن الَخطَّ

3

آَثارَِها الَقِدمَيِة.                 َتْشَتِهُر ِبـَصْنَعاُء                

) َضَرَب ُعْصُفوَريِن ِبَحَجٍر َواِحٍد. )َمْثٌل َعَرِبيٌّ

املالحظات

التعبريات

ٌر   9. ُمَحّيِ
ٌة 10. َقارَّ
11. آْسَيا

12. ُأْسُتَراْلَيا
13. ُأوُروبَّا 
14. ِإْفِريْقَيا

َماِليَّة 15. َأْمِريَكا الشَّ
16. َأْمِريَكا الَجُنوِبيَُّة

17. ُسوُق الَحِميِديَِّة
ْعُب = النَّاُس  18. الشَّ

19. ُعْصُفوٌر
يَُّة 20. الُفْصَحى × الَعاّمِ
21. َظِريٌف )ج( ُظَرَفاُء

22. َقْلَعٌة
23. َحَجٌر
   - الثََّقاَفُة

- ِمْن ُقْرٍب × ِمْن ُبْعٍد  
- َغَرٌض = َهَدٌف  

َرٌة َمٌة = َحِديَثٌة×ُمَتَأّخِ - ُمَتَقّدِ  
- َمَرٌح  

    - أْنَحاء )م( َنْحَو
ُف َعَلى         أ. َأَتَعرَّ

ُع ِإَلى      ب. َأَتَطلَّ
     ت. َأْعَتِمُر

ى المعرَة إعتمر = أدَّ

أ. ماذا تقرتح؟
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أْنَواُع الَفاِعِل )َظاِهٌر -  َضِمرٌي(
الَفاِعُل اْسٌم َظاِهٌر

- َيْشَتِهُر الـَمْغِرُب ِبَثَقاَفِتِه الْنَدُلِسيَِّة.  َتْي آْسَيا َوِإْفِريْقَيا.  - َتَقُع ِمْصُر ِفي َقارَّ
َغَة الَعَرِبيََّة. ْعُب اللُّ ُث الشَّ - َيَتَحدَّ َغُة اْلَعَرِبيَّة ِبَكْثَرِة ُمْفَرَداِتَها.   - َتَتَمتَُّع اللُّ

الَفاِعُل َضِمرٌي َباِرٌز
- َهْل ُتِريَداِن ِزَياَرَة الِبَلِد الَعَرِبيَِّة؟ - النَّاُس ُيِحبُّوَن الُفَكاَهَة. 

- َساَفْرُت ِإَلى ِدَمْشَق الَعاَم الـَماِضَي. - َماِرِسي الَعَرِبيََّة َمَع الَعَرِب َيا َفاِطَمُة. 

الَفاِعُل َضِمرٌي ُمْسَترِتٌ
َفِر َأْمِس. - َصِديِقي َعاَد ِمَن السَّ َعاَم الَعَرِبيَّ َكِثيًرا.  - ُنِحبُّ الطَّ

َتاِء. - الُبُروَدُة َتْشَتدُّ ِفي الّشِ  - َتَمتَّْع ِبِزَياَرِة اآلَثاِر الَقِديَمِة. 

- َساَفَر َمْحُموٌد ِإَلى َمَكَة.
ُب ِإَلى ِزَياَرِة الِبَلِدالَعَرِبيَِّة. لَّ ُع الطُّ - َيَتَطلَّ

- َتَقُع اَلْهَراَماُت ِفي َمِديَنِة الِجيَزِة.

ُيوِف. ُب الـِمْصِريُّوَن ِبالضُّ - ُيَرّحِ
اِئُحوَن َعَلى الِبَلِد الَعَرِبيَِّة َكِثيًرا. ُد السَّ - َيَتَردَّ

اِلباِن ِبِرْحَلِتِهَما. - ِاْسَتْمَتَع الطَّ
ِة آْسَيا. ْوَلَتاِن ِفي َقارَّ - َتَقُع الدَّ

اِهِر إِْعَراُب الَفاِعِل الظَّ

القواعد
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ص
1. َخْيَمٌةامللخ

2. َعاِلٌم )ج( ُعَلَماٌء
3. َصِحيُح الُبَخاِريُّ

4. َكاَزاِخْسَتاْن
5. ِقْرِغيِزْسَتاْن
6. ُأوْزَبِكْسَتاْن
7. ُتْرُكَماِنْسَتاْن
8. َطاِجيِكْسَتاْن

9. َخْيٌل
10. َصْيٌد

11. ِتِلْفِريٌك
12. َهَضَبٌة )ج( ِهَضاٌب

13. َقْبٌر

14. ُمْرِشٌد ِسَياِحيٌّ
15. َصْقٌر
16. َجْوَلةٌ 

17. َبْرَناَمٌج
18. ُمَساَبَقٌة

19. َجَبٌل )ج( ِجَباٌل
20. َسدٌّ
   أ. َنَشَأ

 ب. َتُضمُّ
 ت. َمَكَث=َأَقاَم

 ث. َأَتَمنَّى أْن=َأْرُجو أْن
 ج. َأْوَشَك

5. َأْوَشَك = َقُرَب
َأْوَشْكَنا َأْن َنِصَل.

اِئٌرُة َأْن ُتْقِلَع. َأْوَشَكِت الطَّ
._______________
ْرُس َأْن َيْنَتِهي. َأْوَشَك الدَّ

َم الَعَرِبيََّة. َأْوَشْكُت َأْن َأَتَعلَّ

._______________

َس ُدَوٍل. َتُضمُّ آْسَيا الُوْسَطى َخْ
.____________ ُة آْسَيا  َتُضمُّ َقارَّ
َتُضمُّ الَمْكَتَبُة _____________.
ِيُضمُّ الِكَتاُب _____________.

.4

َشتَّى
  الُعُلوِم

  الـَمَجاَلِت

  الِبَلِد
  الُكُتِب

َتِلِف 2. َشتَّى = ُمْ

املفردات
التعبريات

1. إِْحَدى ُدَوِل

ِإْحَدى ُدَوِل
ِة ِإْفِريْقَيا.   َقارَّ

  آْسَيا الُوْسَطى.

ِة ______.   َقارَّ
.______  

ِمْصُر
ُأوْزَبِكْسَتاُن

َأْلَماْنَيا
الِبَراِزيُل

. ِمْن َأْشَهِر ُعَلَمِء ُأوْزَبِكْسَتاَن اأِلَماُم الُبَخاِريُّ
ِمْن َأْشَهِر ُعَلَماِء َوَطِني __________.
ِمْن َأْشَهِر __________________.
.________________________

.3

ب. رحلة إل آسيا الوسطى
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1. َقاَبْلُت َصِديِقي الَِّذي َدَرَس ِفي الَقاِهَرِة. 
. 2. ُبَخاَرى ِهَي الـَمِديَنُة الَِّتي َنَشَأ ِفيَها الُبَخاِريُّ
َذاِن َسُيْجِرَياِن الـُمَقاَبَلَة.  3. َحَضَر الـُمْديَراِن اللَّ

َتاِن ِفي الَجِريَدِة ُمَناِسَبَتاِن َلَك. 4. الَوِظيَفَتاِن اللَّ
5. النََّساِئيُّ ِمَن الُعَلَماِء الَِّذيَن َنَشُأوا ِفي ُتْرُكَماِنْسَتاَن. 

ِتي َيْدُرْسَن ِفي الَجاِمَعِة. ِئي/اللَّ اِلَباِت اللَّ َكُن ِللطَّ 6. َهَذا السَّ
1. الـَمْفُعوُل بِِه )اِْسٌم َظاِهٌر(

  . - َسَنُزوُر الـَمْتَحَف الَوَطِنيَّ  
- َشاَهْدُت اآلَثاَر الَقِديَمَة.        

ْحَلِة. - ُخْذ َمَعَك َمَلِبَس َثِقيَلًة ِفي الّرِ  

2. الـَمْفُعوُل بِِه )َضِمرٌي ُمتَِّصٌل(
ْحَلُة.      - َأْعَجَبْتـنـِي الّرِ  

ُم.     - َزاَرَنـا الـُمَعّلِ  
- َشاَهْدُتـَك َأْمِس ِفي الـَمْطَعِم.      

- ِاْشَتَرْيُت الِكَتاَب َوَقَرْأُتـُه.  

ُهنَّ ُهْم ا ُهَ ِهَي ُهَو َأْنُتنَّ َأْنُتْم َأْنُتم َأْنِت َأْنَت َنْحُن َأَنا
َزاَرُهنَّ َزاَرُهْم َزاَرُهَما َزاَرَها َزاَرُه َزاَرُكنَّ َزاَرُكْم َزاَرُكَما َزاَرِك َزاَرَك َزاَرَنا َزاَرِني
َمـ .. َكلَّ َمـ .. َكلَّ َمـ .. َكلَّ َمـ .. َكلَّ َمـ .. َكلَّ َمـ .. َكلَّ َمـ .. َكلَّ َمـ .. َكلَّ َمـ .. َكلَّ َمـ .. َكلَّ َمـ .. َكلَّ َمـ .. َكلَّ

القواعد
اِلْسُم املَوُصوُل

ِمرُي( اِهُر - الضَّ أْنَواُع الـَمْفُعوِل بِِه )الظَّ


