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ص
أ. حوار بني البيئة والتلوثامللخ

1. ُمْنَبِعث   
َخان ُمْنَبِعث  من كل مكان.              * الدُّ

وُء  ُمْنَبِعٌث من الداخل.  * الضَّ
3. َحَلْلَت َأْهاًل َوَنَزْلَت َسْهاًل   =     َأْهاًل َوَسْهاًل َوَمْرَحًبا. * الراِئحُة  ُمْنَبِعثة  ِمنك.

5. إالَّ    =     إْن + ال
 * ُاْغُرْب عن وجهي حااًل، َوإال فَسَأُصبُّ عليك َواِباًل من األمطار الغزيرة.

 * َتَكلَّم جيًدا وإال َفاْسُكْت.     * ذاكْر واجتهْد وإال فَسَتْرُسب.  

َك                                            
ْيطان الشَّ    2. أعوُذ باهلل من           

الَفْقر                                   
t

t

t

4. ُاْغُرْب َعن     =     اِْبَتِعد   
                         وجِهي.

       هذا المكان.
ُاْغُرْب عن

      t

t

مفردات الطبيعة
  1. َكْون )ج( َأْكَوان
  2. َعاَلم )ج( َعَواِلم
  3. ِبْيَئة )ج( ِبيَئات

  4. ُمِحيط )ج( ُمِحيطات
  5. َصْحَراء )ج( َصَحاَرى         

  6. َغاَبة )ج( َغاَبات
  7. ُتْرَبة )ج( ُتَرب

  8. ِشَعاب َمْرَجاِنيَّة               
  9. َجِزيرة )ج( ُجُزر

10. َكْهف )ج( ُكُهوف         
11. َكاِئن )ج( َكاِئنات

ية 12. َنَباَتات َبّرِ
13. ُطُيور َجاِرَحة

14. َحَيوانات َناِدَرة

بِيِعيَّة   َواِهر والَكَواِرث الطَّ مفردات الظَّ
15. ِزْلَزال )ج( َزاَلِزل
16. ُبْرَكان )ج( َبَراِكين

17. َفَيَضان )ج( َفَيَضانات
18. ِإْعَصار/ َزْوَبَعة )ج( َأَعاِصير/َزَواِبع

ث مفردات التََّلوُّ
َثات 19. الُمَلّوِ

20. ُدَخان
21. ُنَفاَيات

يارات 22. َعاِدم السَّ
23. َحِريق

24. ُمِبيَدات َحَشِريَّة
من الصفات  
25. ُمْنَبِعث

26. َضاّر × َناِفع

27. َساّم
28. َخِطير
29. ُمْهِلك
د 30. ُمَتَعّمِ

31. ُمْسَتْهِتر
32. َعاِبث
33. ُمْهِمل
34. َشاِهق
35. َشاِسع

36. َناٍء
37. َواِبل

38. َنِقّي    
األفعال

39. َيْخَتِنق
ر 40. ُيَطّهِ

41. ُيَعاِقب

42. َيْدِفن
43. َيْشَتِعل
ى 44. َيَتَغذَّ
45. َيْنُجو
46. ُيْفِسد

47. ُيْصِلح
48. َيْفِقد

49. ُيَكاِفح
50. ُيْلِقي

51. َيْغُرب
52. َيُصّب

مفردات أخرى
53. َمْصَنع

54. ِرَئة
55. َتْهُلَكة           

56. ِثَقة 

املفردات

التعبريات
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احَلاُل امُلفردة و صاحبها

ًدا.                   َثات في الِبْيَئة  ُمَتَعّمِ 1. ُيْلِقي اإلنساُن الُمَلّوِ
2. ُنحب أن نتنفس الهواَء  َنِقيًّا.

اِن ُمْنَبِعًثا من كل مكان. خَّ ْيُت من الدُّ 3. تأذَّ
ا والعصائَر باردًة.  4. أحب الشاَي حارًّ

5. خرج الطالبان من الصف ُمَعاَقَبْيِن.                  
َتَتْيِن. جرة َمّيِ 6. سقَطت الُعصفورتان من الشَّ

7. َتَعاَمل الناُس مع الِبْيَئة  ُمْفِسِديَن.                    
ْحلة َمسروراٍت. 8. عاَدت الطالباُت من الّرِ

ف واأَلْجَوف إىل ضمئر الرفع املتصلة إِْسَناُد الفعل امُلَضعَّ
ياُء امُلخاَطبة واُو اجَلامَعة ألف االثنني نون النسوة نا الفاِعلنِي تاُء  الفاِعل الفعل

َصبُّوا َصبَّا َصَبْبَن َصَبْبَنا َصَبْبُت َصبَّ
يَن َتُصّبِ َيُصبُّوَن اِن َيُصبَّ َيْصُبْبَن َيُصبُّ
ُصّبِي ُصبُّوا ُصبَّا اُْصُبْبَن ُصبَّ

يبقى التضعيُف مع ضمائر الرفع الساكنةيَُفكُّ تضعيُف الفعل مع ضمائر الرفع المتحركة
ياُء امُلخاَطبة واُو اجَلامَعة ألف االثنني نون النسوة نا الفاِعلنِي تاُء  الفاِعل الفعل

- َقالُوا - َعاُشوا
َناُموا

َقاال - َعاَشا
َناَما

َقْلَن - ِعْشَن
ِنْمَن

ُقْلَنا - ِعْشَنا
ِنْمَنا

  ُقْلُت - ِعشُت
ِنْمُت

 َقاَل - َعاَش
َناَم

َتُقوِليَن-َتِعيِشيَن
َتَناِميَن

َيُقولُوَن-َيِعيُشوَن
َيَناُموَن

َيُقوالِن-َيِعيَشاِن
َيَناَماِن

َيُقْلَن - َيِعْشَن
َيَنْمَن

- - َيُقوُل - َيِعيُش
َيَناُم

ُقوِلي - ِعيِشي
َناِمي

ُقولُوا - ِعيُشوا
َناُموا

ُقوال - ِعيَشا
َناَما

ُقْلَن - ِعْشَن
ِنْمَن

- - ُقْل - ِعْش
َنْم

يبقى حرف العلة مع ضمائر الرفع الساكنةيُْحَذف حرف العلة في فعل األمر ومع ضمائر الرفع المتحركة

: سأُصبُّ عليك  َواِباًل من األمطار الغزيرة حتى أقضَي عليك. حرف نصب  
َعاَب الَمْرَجاِنيَّة في أعماق البحار. ث اإلنسان الطبيعَة حتى الّشِ : لوَّ حرف عطف  

: سأنتظُرَك حتى الصباِح. حرف جر  
ة في الشتاء، وأياًما باردة في الصيف. : تَغيََّر المناُخ في هذه األيام حتى َرَأْينا أياًما حارَّ حرف استئناف 

*  أاَل تعلِمين يا سيدتي أننَّي لم آِت ُمختاًرا؟             *  أاَل يعرُف أنَّ اهلل جميٌل يحبُّ الجمال؟
َرَطانات واألمراض الُمْهِلكة. *  َبِقَي أن تقول لي إنه هو الذي ُيصيب نفسه بالسَّ

« مفتوحٌة في وسط الكالم إال بعد الفعِل)قال( ومشتقاِته فإنها مكسورة.( )همزة »إنَّ  
* إذا عاد اإلنسان إلى عقله وَصَوابه فسيوفقه اهلل ويقِضي عليك.
ْيَث َيْبَتِسُم ْيِث َباِرَزًة            َفاَل َتُظنَّنَّ َأنَّ اللَّ * إذا رأيَت ُنُيوَب اللَّ

ه تستفيُد؟ الجواب: ِسْمِسْم. يء الذي إذا أكلَت نصَفه تموت وإذا أكلَته كلَّ * ماالشَّ

املالحظات

القواعد
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ص
امللخ

ب. برنامج »ال ترتك أثرا«
   مفردات إعالمية

  1. ُمِذيع
  2. ُمشاِهد
  3. ُمَراِسل
  4. َضيف

  5. َبْرَناَمج )ج( َبَراِمج
  6. على الهواء/ُمَباِشر

مفردات الرحالت
  8. َتْخِطيط

  9. البَّر× الَبحر      
يَّة ×  10. َرَحالت َبّرِ
   َرَحالت َبْحرية

11. التَّْخِييم

24. ُسُلوِكيَّاٌت َسْلِبيَّة × 
     ُسُلوِكيَّاٌت ِإيَجاِبيَّة      

25. ِباْخِتَصاٍر       
26. اآلِوَنة األِخيرة    
27. مْخُلوقات ِفْطِريَّة

صفات 
28. َقّيَِمة        

29. َعِميَقة
د    30. ُمَحدَّ

األفعال
31. ُيَؤّثِر على     

32. َيَودُّ أن
ِلع 33. َأطَّ

34. ُيَضاِيق
35. ُيزِيل

ر         36. ُيَدّمِ
37. ُيَطّبِق

38. َيَتَخلَّص ِمن
ع على 39. ُيَشّجِ

مفردات أخرى
َفات/ُنَفاَيات 40. ُمَخلَّ
41. َمْبَدأ )ج( َمَباِدئ

42. َتَفاِصيل
43. َراِبط

44. َمَجال
45. َشَراَكة

12. ِهَواَية )ج( ِهَواَيات         
13. َرْمل )ج( ِرَمال

14. َنَشاط )ج( َنَشاَطات          
15. َحَطب         
16. َوَجبات َشْعِبيَّة
17. َطْهي            

18. تحضير 
19. ُمَعْسَكر )ج( ُمَعْسَكرات             

ل ر = التََّأمُّ 20. التََّفكُّ
تعبريات 

21. َراَحٌة نفِسيَّة
ل الَمْسؤوِليَّة 22. َتَحمُّ

23. االعِتَماُد على النَّْفس      

1. الِقيام بـ - يُقوم بـ   
حالت البرية. ياح على القيام بالرَّ - يحرُص السُّ  

وار؟ اطات التي يقوم بها الزُّ - ما أهم النشَّ  
- ُقْم بواجبك نحَو والديك.  

3. إليَك
الكلمَة/الكتاَب/َتَفاصيَل الَبْرَناَمج=ُخْذ/تفضل                        

َعّنِي = ابتعْد َعّنِي/ ُاْتُرْكِني          
إليَك/ِك/كم/كن

t

t

2. َبْرَناَمج
َتْعِليمي   إَذاِعي  ِتلفزيوني           

الحفل اليوم       روس     الدُّ   َبْرَناَمج    
انتخابي سياسي    حاسوبي                 

t

t

t

4. بالتْحِديد   
- أين أنتم بالتحِديد؟     

- كم عمُرك بالتحِديد؟     
- متى ليلُة الَقْدِر بالتحِديد؟      
- ال أعرُف أين نحن بالتحِديد؟  

1. َنَظًرا إىل/بسبِب 
* َنَظًرا إلى ِضيِق الوقِت سنكتفي بهذا الَقْدِر.* شركُة ِمصر للطيران ُتْلِغي ِرْحَلَتْيها إلى نُيوُيورك َنَظًرا إلى ُسوِء األحوال الجوية.  

* منعْت إدارُة الكلية الطالب من االمتحان َنَظًرا إلى كثرِة ِغيابه.  

املفردات

التعبريات

املالحظات



ب4

16

2. من ِخالِل   
ابط. * يمكنُكم ُمتابَعُة تفاصيَل الَبْرَناَمج من ِخالِل هذا الرَّ وار من ِخالِل هذه الرَحالت؟    * ما الفواِئُد التي تُعوُد على الزُّ  

ر في بديِع ُصنِع اهلل. ل والتفكُّ عادة والُمتعة من ِخالِل التأمُّ ق السَّ * هذه الرحالُت ُتحِقّ  
3. وذلك

حراوية في اإلجازات، وذلك  لالستمَتاِع بالمناِظر الطبيعية بها. * تحرُص العائالُت على زيارِة  المناطق الصَّ  
* يجُب أن أذهَب اآلن وذلك ألنَّ َلَديَّ موعًدا.         * سألتِقي برئيِس الجامعة وذلك يوَم السبت القادم.  

أنواُع احلال
الرابط نوع احلال األمثلة

- مفرد 1. ُيَتابُع المشاِهُد تفاِصيَل الَبْرَناَمِج كاملًة عْبَر االنترنت.
- مفرد واُر بالطبيعة ُمحاِفظيَن عليها. 2. يستمِتع الزُّ

الضمير فقط جملة فعلية لة. 3. أَرى الشباَب يمارُسوَن ِهَواَياِتهم الرياضيَة المفضَّ
الضمير والواو جملة اسمية ْعبية. 4. نُشاِهُد العائالِت وهي َتْطُهو عديًدا من الوَجَبات الشَّ

- شبه جملة )جار ومجرور( 5. َتَخلَّْص من النَُّفاَيات ِبطُرٍق َسِليَمة.
- شبه جملة )ظرف( 6. يُتابُع الُمشاِهد الَبْرَناَمج َعْبَر التليفزيون.

األمر املَضارع املجزوم املَضارع املنصوب املَضارع املرفوع املايض نوع
ِافَهْم لم يفهْم لن يفهَم يْفَهُم َفِهَم ال السَّ
ُخْذ

ِاسأْل
ِابدْأ

لم يأخْذ
لم يسأْل
لم يبدْأ

لن يأخَذ
لن يسأَل
لن يبدأَ

يأخُذ
يسأُل
يبدأُ

أخَذ
سأَل
بدأَ

املْهُموز

ُحجَّ لم يحجَّ لن يحجَّ يحجُّ حجَّ امُلَضعَّف
ِصْل لم يِصْل لن يصَل يصُل وصَل املثِال
ُصْم
ِزْد

ِخْف

لم يُصْم
لم يِزْد

لم يخْف

لن يُصوَم
لن يِزيَد

لن يخاَف

يُصوُم
يزيُد

يخاُف

صاَم
زاَد

خاَف
األَْجوف

اُْدُع
ِاْشِف
ِاْنَس

لم َيْدُع
لم َيْشِف
لم َيْنَس

لن يْدُعَو
لن َيْشِفَي
لن يْنَسى

يدُعو
َيْشِفي
يْنَسى

دعا
َشَفى
َنِسَي

الناقص

ِاْنِو
ِف

لم َيْنِو
لم َيِف

لن َيْنِوَي
لن َيِفَي

َيْنِوي
َيِفي

َنَوى
َوَفى

اللَِّفيف املَقْرون
اللَِّفيف املْفُروق

مراجعة وتذكري أقَسام  الفعل يف أزمنته الثالثة

القواعد


