
اِئر الطَّ                      
        َجَناُح             الَقْصر/الفندق/البيِت

اأُلْرُدن/السعودية                               
في اْلَمعِرض/المهرجان   

t

t

t

t
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ص
امللخ

أ. مهرجان أيام الشعوب
مفردات الثقافة

  1. ُتَراٌث
  2. ُعُروٌض َشْعِبيَّة
  3. أطباٌق َشْرِقيَّة

  4. َرْقٌص َشْعِبيٌّ
ْقَصة الَمْوَلِويَّة   5. الرَّ

  6. اأَلْعَراُس واأَلْفراح
  7. َأْزَياٌء َشْعِبيَّة

  8. ِمْهَرَجان
يَّة   9. لْوَحات َفّنِ

َمات ٌم )ج( ُمَجسَّ 10. ُمَجسَّ
11. أَناِشيُد وطِنيَّة

مأكوالت ومشوبات ومناِطق  
12. الَمْنِدي الَيَمِنيُّ

13. الَمْنَسف اأُلْرُدِني
وِريَّة 14. الَمْقُلوَبة السُّ

ورية       15. الَفاَلِفل الِفلسِطينية والسُّ
عوِدية أو الَخِليِجيَّة 16. الَكْبَسة السُّ

17. الُكَشِري المصري
18. الُكْسُكِسي أو الَمْفُتول 

    في َشمال إفريقيا
اي األخضر الُمَنْعَنع  19. الشَّ

     في َشمال إفريقيا
ّيَِئة في تركيا )ِتِشي كفته( 20. الُكْفَتة النَّ

21. الَكْعك اأَللَماني
22. لحم الِحصان في آسيا الوسطى 

23. ألباُن الخيِل في آسيا الوسطى
عادات وَأْزَياء 

24. َنْقُش الِحنَّاء

25. الُكْحل
26. التَِّحيَّة الَيابانية
ّي الياباني  27. الّزِ

)الِكيُموُنو(
صفات 

28.الُمْقِبل
ر 29. ُمَصغَّ

30. َفّنِي
31. َنّيِئ

32. َتْقِليدي
33. َشْعِبّي
34. وطني
35. َشْرِقي
36. ُمَميَّز

37. ثَقافي

38. ُتَراثي
39. َحَماِسي
40. ِاْسِتوائي

41. َزاٍه
أفعال 

م                     42. ُينّظِ
43. يْجِذب

مفردات أخرى 
44. َجَناح )ج( َأْجِنَحة

45. على التَّوالي 
ْلَصة 46. الصَّ

ة الثَّْوم  47. َدقَّ
38. ِمنَطقة البحر األسود
49. المنطقة االْسِتوائية

50. َطابع

املفردات

عىل التََّوايل   
- ِزلزاٌل يْضرُب البالَد لليوِم الثاني عَلى التَّوالي.

ة العاِشرة على التَّوالي. َق الفريُق ُمفاجأًة قويًة بَفْوزه للمرَّ - حقَّ
راسة لليوم الرابِع على التَّوالي. - بسبب َتَساُقط الثُّلوِج استمرَّ ِغياُب الطالِب عن الّدِ

َناِهيَك بـ =  ِعاَلوة عىل/بِاإلضافة إىل  
- أقرُأ أيَّ كتاٍب يقُع بيدي َناِهيَك بالجرائِد والمجالت.

كِن معه. اَب َناِهيَك بالسَّ  -  ال يمكُن أْن ُأصاِحب الكذَّ
 - هذا رجٌل ال يستطيُع أن ُيِديَر شَركة َناِهيَك بدولة.

األياَم التي قضيُتها معكم العاَم الماِضي.   
عودية وال الُكَشِري المصري. الَكْبَسَة السُّ إْن َأْنَس ال َأْنَس 

دائد. وُقوَفك بجانبي وقَت الشَّ   
t

t

t

التعبريات
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اْشَتاَق – ِاْشِتَياق                                         
اْشَتاَق الطالُب إلى ُرؤيِة أهِله.             

َق – َتْشِويق َشوَّ
َق األستاُذ طالَبه إلى زيارة األماِكن التاريخية. َشوَّ

املالحظات

القواعد
أنواُع النَّْعِت

نوع النعت األمثلة
مفرد
مفرد
مفرد

ِل العام الماِضي؟ 1. َمن الذي فاز بالمركِز األوَّ
ّي الياباني الشهير. 2.كان هناك عْرٌض ياباني مميٌز بالّزِ

مه الجامعة؟  3. هل سُتشاِرك في ِمْهَرَجان الشعوِب الذي سُتنّظِ

جملة فعلية  4. الِمْهَرَجان كلَّ عاٍم يحمُل طابًعا يتميزُّ عن العام الذي سبقه. 

جملة اسمية  عون َكْعًكا طعُمه لذيٌذ على الجمهور.  5. كانوا ُيوّزِ

ِشبه جملة )جار ومجرور(  ٌر للُعْرس السوداني.  6. أعجبني تمثيٌل ُمَصغَّ

شبه جملة )ظرف( َم الَجَناُح الفلسطيني  َعْرًضا فوق العادة. 6. قدَّ

اسَم املكاِن والزمان

من غري الثالثي عىل وزِن اسم املفعول من الثالثي عىل  وزن َمْفِعل من الثالثي عىل وزن َمْفَعل/ة
ِه المدينة. - ُأمارس الرياضَة في ُمَتَنزَّ

- ذهبُت في الصيف إلى ُمَخيٍَّم شبابي.
- ﴿ِعْنَد ِسْدَرِة اْلُمْنَتَهى﴾

ِ َمْجَراَها َوُمْرَساَها﴾ - ﴿ِبْسِم اهللَّ

عُب الكرَة إلى المرَمى. د الالَّ 1. سدَّ
2. المْطَعُم مفتوٌح يوميًّا.

3. َمْجَمُع الطالِب صباًحا.
ي َمْزَرَعًة كبيرة.       - يمِلُك جّدِ

1. متى َموِعُد الِمهرجان؟
    ﴿َوَجَعْلَنا َبْيَنُهْم َمْوِبًقا﴾   

2. مصر َمْدِفُن اإلمام الشافعي. 
ُه﴾                                       ﴿َحتَّى َيْبُلَغ اْلَهْدُي َمِحلَّ
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ص
ب. كل لسان إنسانامللخ

َمة اأُلَمم المتَِّحَدة   1. ُمَنظَّ
ين   2. الّدِ

َياسة   3. الّسِ
  4. االْقِتَصاد
  5. الَعْسَكِريَّة
َهَجات   6. اللَّ

  7. ِاْنِطَباع

1. َباَت
- باتْت الخضراوات عند البائع. (َمَضْت عليها ليلة) 

-  باَت الطالُب في بيِت صديقه.  (نام ليًال)
- بات الطالُب يذاكرون استعداًدا لالمتحان. (َقَضوا الليل) 

ُم اللغاِت َضروريًّا.  (صار)  - بات تعلُّ

3. ليَس كَأيِّ
- العربيُة ليسْت كأّيِ لغٍة.                   

- إْنَساُننا الذي ُنريُد ليَس كَأِيّ إنساٍن.
- هذا يوٌم ليَس كأّيِ يوٍم.                   

- ُشروُق الشمِس فوَق َجبِل ُطوِر َسْيناَء ليَس كَأّيِ ُشُروٍق.

2. يوًما بعَد يوٍم
- اإلقباُل على تعلُّم العربية يزداُد يوًما بعد يوٍم.          

كان في العاَلم يوًما بعد يوٍم.   – يزداُد السُّ
- الحالة االقتصادية للبالد تتحسُن يوًما بعد يوٍم.         

- تنتشُر المدارس في العالَم يوًما بعد يوٍم. 

5. كَم هو احلاُل
رة تِليُق بها كما هو الحاُل في بعِض اللغاِت اأُلخرى. - يجُب تقديُم العربيِة في مناهَج ُمتَطّوِ

ول العربية. - َحاَوَل االسِتْعماُر َنْشَر لغِتِه والقضاَء على اللغِة العربيِة كما هو الحاُل في بعِض الدُّ

4. اِْنِطَباع
روُف التي ُتِحيُط بها ُتعِطي اْنِطباًعا بأنها صعبٌة.     - الظُّ

- كيف تترُك اْنِطباًعا جيًدا عْنك لَدى اآلخرين؟
ُل يُدوُم. - االْنِطَباُع األوَّ

- ما أهمُّ انطباَعاِتك عن دراسِة اللغِة العربية؟

يَّة   8. الَعاِمّ
  9. الُفْصَحى

10. َمْنَهج
َداِئد 11. الشَّ

12. َأْعَوان
13. ُمَحاَوالت

َسة    14. ُمَؤسَّ
أفعال

15. ُيَباِدر إلى
16. َيْحَظى بـِ

17. َيِليُق بـ
18. َيْخَتِلُط بـِ
19. َيْأُمل َأْن

20. َيُسود
21. ُيْتِقُن

22. َباَت - َيِبيُت
صفات

ر 23. ُمَتَطّوِ
24. َجادٌّ  

املفردات

التعبريات
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     ________________ : َسِمعَ 
__________________ : أَْسَمعَ   أَْسَمَع املعلِّم الطالَب القصيدَة.____ 

الَُّب القصيدَة.  سمَع الطُّ

املالحظات

املَفاِعيُل األربَعة
)2(  املفعوُل اْلـُمْطَلُق )ا( املفعوُل به

1. ُيقبُل الناُس على َتَعلُّم اللغاِت إْقباال كبيًرا.
جُل ِصياًحا عالًيا. 2. صاَح الرَّ

ِم العربيِة ِحرًصا شديًدا. 3. يحرُص المسلمون َعلى َتعلُّ

م الَجَناُح الَيَمِنّي َعْرًضا ُمتَميًزا. 1. قدَّ
2. َأْسمعُت صديقي األبياَت.

3. ظَننُت العربيَة صعبًة.
)4( املفعوُل فيه )3( املفعوُل )ألجِله/له(

1. هناك ُجهوٌد كبيرة لنشِر العربيِة داخَل الوطِن العربي وخارَجه.
ِم العربيِة يزَداُد يوًما بعَد يوٍم. 2. اإلقباُل على تعلُّ

3. سُيَقاُم الَمْهَرَجان أوائَل الشهرِ الُمقبِل.

ُم العربيَة فْهًما للقرآِن. 1. أتعلَّ
2. سُأجهز مالبسي الجديدَة استعَداًدا للعيد.
3. يِقُف الطالُب في الصّفِ احتراًما للمعّلِم.

اسُم اآلَلِة
الفعل الوزن األمثلة

ذاع - فَتح  )ِمْفَعال(  نة. 1. استَمعُت إليها من الِمْذَياِع. / العربيُة هي الِمْفَتاُح لَفْهِم القرآِن والسُّ

صَعد - َقّص )ِمْفَعل(   ُق الِمَقصَّ في َعمِله. . / يستخِدُم الَحالَّ 2. الِمْصَعُد إلى الَيَساِر ِفي ِنَهاَيِة الَمَمّرِ

َسَطَر - َدِفَئ 3. الِمْسَطَرُة من أدواِت الهندسة. / نجتِمُع َحْول الِمْدَفَأِة في الشتاء. )ِمْفَعَلة(

سِمع - نَظر اَلة(  )َفعَّ يَّة. اَرًة طّبِ اَعة. / وصَف لَي الطبيُب َنظَّ مَّ 4. يفحُص الطبيب المريض بالسَّ

صرخ - حِسَب )َفاُعول( اُروُخ على َسْطِح الَقَمِر. / للَحاُسوِب َفواِئُد كثيرٌة. 5. َهَبَط الصَّ

القواعد


