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gzpg;ghsu; ehafk; mtu;fspd; nra;jp

2007 Mk; Mz;L eilKiwapypUe;j cs;slf;fj;ij mbg;gilahff; nfhz;l

ghltpjhdj;ij etPdg;gLj;jp> Njrpa fy;tp epWtfk;> Muk;g> ,ilepiy fy;tpg;

gug;Gfspd; vl;L tUl Row;rp Kiwahd> Gjpa Njrpakl;l ghltpjhdj;jpd; Kjy;

ghfj;jpid mwpKfg;gLj;jpaJ. Njrpa fy;tp Mizf;FOtpdhy; Kd;nkhopag;gl;l

Njrpa fy;tp ,yf;Ffis mbg;gil Nehf;fhff; nfhz;L> ,J nraw;gLj;jg;gl;lJld;

nghJj; Nju;r;rpfis tpUj;jp nra;J te;jJ.

gy;NtWgl;l fy;tpahsu;fshy; Nkw;nfhs;sg;gl;l Ma;TfspdJk;> fUj;Jf;

fspdJk; nghUj;jg;ghl;Lld; gFj;jwpT thjj;jpid mbg;gilahff; nfhz;L

ghltpjhdk; eilKiwg;gLj;jg;gl;lJ. mjd; njhlu;r;rpahf ghltpjhdr; Row;rpapd;

,uz;lhk;ghfk; 2015 Mk; Mz;by; ,Ue;J fy;tp Kiwapy; mwpKfg;gLj;jg;gl;L

tUfpd;wJ.

,e;jg; gFj;jwpTthj eilKiwapd; fil epiyapy; ,Ue;J cau;epiy tiu

midj;Jg; ghlq;fspYk; xOq;FgLj;jg;gl;l Kiwapy; Nju;r;rpfis tsu;j;njLg;gjw;fhf>

fPopUe;J Nky;Nehf;fpa eilKiwg;gLj;jg;gLk; mZFKiw gad;gLj;jg;gLfpwJ.

xNu ghlj;jpd; cs;slf;fj;jpid Vida ghlq;fspYk; kPz;Lk; ghtpg;gjidf;

Fiwg;gjw ;fhfTk;> ghlj;j pd ; Nehf ;fq;fis kl;Lg ;gLj;Jtjw;fhfTk;>

nraw;gLj;jf;$bajhd khztu; ikag; ghltpjhdk; xd;iw cUthf;Fk; Nehf;fpYk;

fpilahd xUq;fpizg;ghdJ nraw;gl;L tUfpd;wJ.

Mrpupau;fspw;F> mtu;fsJ tFg;giwf; fw;gpj;jy;fis topg;gLj;Jtjw;F

mtrpakhd topfhl;Ljy;fis toq;Ftjw;fhfTk;> jq;fisf; fw;wy; - fw;gpj;jy;

nraw;ghLfspy; nghUj;jg;ghl;Lld; <LgLj;jpf;nfhs;tjw;fhfTk;> tFg;giw mstPL

fisAk; kjpg;gPLfisAk; nghUj;jkhfg; gad;gLj;jpf; nfhs;tjid Nehf;fkhff;

nfhz;L Gjpa Mrpupa topfhl;b E}y;fs; mwpKfg;gLj;jg;gLfpwJ. ,e;j topfhl;b.

E}y;fs;> Mrpupaiu xU nghUj;jg;ghLila Mrpupauhf tFg;giwapy; nraw;gl

itf;fpd;wJ. ,e;j topfhl;b E}y;fspD}lhf> Mrpupau;fs; jq;fs; khztu;fspd;

Nju;r;rpfis tsu;j;njLf;fj; Njitahd ju cs;sPLfisAk;> nraw;ghLfisAk;

jhq;fshfNt njupe;njLf;Fk; Rje;jpuj;jpidAk; ngw;Wf;nfhs;fpd;wdu;. tpje;Jiuf;

fg;gl;l ghlg;gug;Gf;fspd; ghupa Rikfs; ,y;yhnjhopf;fg;gLfpwJ. Mjyhy;> ,g;Gjpa

Mrpupa topfhl;b E}y;fs; KOg;gad;ghL cilaitahtjw;F> fy;tp

ntspaPl;lhsu;fspdhy;; ntspaplg;gLk; tpje;Jiuf;fg;gl;l ghl E}y;fspd; cr;rg;gad;

ghl;bid ngw;Wf;nfhs;tJ mtrpakhfpd;wJ.

,g;Gjpa gFj;jwpTthj ghltpjhdj;jpdJk;> Gjpa Mrpupa topfhl;b E}y;fs;>
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Gjpa ghlE}y;fspdJk; mbg;gilf; Fwpf;Nfhs;> khztu;fis Mrpupa ikaf;

fy;tpapypUe;J tpLtpj;J> nraw;ghLfSld; $ba khztu; ikaf;fy;tpapid

eilKiwg;gLj;jf;$ba fy;tp Kiwikapdhy;> g+Nfhs njhopy; re;ijfSf;F

Njitahd Nju;r;rpfSk; jpwd;fSk; kpf;f kdpj tsj;jpid toq;ff;$ba khztu;

fspd; vz;zpf;ifapid tpUj;jp nra;af;$bajhapUj;jNyahFk;.

,e;jr; re;ju;g;gj;jpy; ,e;epWtfg; Nguitapd; mq;fj;jtu;fSf;Fk;> fy;tp mYty;fs;

rigapd; mq;fj;jtu;fSf;Fk;> ,t;thrpupau; topfhl;b E}y;fspd; cUthf;fj;jpw;Fg;

gq;fspg;Gr; nra;j tsthsu;fSf;Fk; kw;Wk; ,t;Taupa Nehf;fj;jpw;fhf mu;g;gzpg;Gld;

gzpahw;wpa midtUf;Fk; vdJ ed;wpfisAk; tho;j;Jf;fisAk; njuptpj;Jf;

nfhs;fpd;Nwd;.

fyhepjp. jpUkjp. n[ae;jp FzNrfu

gzpg;ghsu; ehafk;

Njrpa fy;tp epWtfk;

kfufk.
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fw;wy; vd;gJ gue;J tpupe;J nry;tnjhd;whFk;. mJ tho;f;ifia Nkk;gLj;jTk;

vspikg;gLj;jTk; ty;yJ. kdpjd; fw;Fk; Mw;wypy; cr;r epiyapy; cs;shd;.

kdpj> r%f mgptpUj;jpia ikakhff; nfhz;l xU ehLk; mjd; r%fKk;

mwpthw;wypdhy; ,dq;fz;l> epakkw;wtw;iwf; fistjw;Fk;. ey;ytw;iwg; gz;gLj;jpg;

Gj;Jyifg; gilg;gjw;fhd fUtpaha; miktJ fy;tpahFk;.

fw;wYf;fhfg; ngWkjpkpf;fit vitNah mitAk;> fw;wy; Kiwapay;fSk; trjpfSk;

fy;tpiar; #o cUthjy; Ntz;Lk;. fiyj;jpl;lk;> ghlj;jpl;lk;> topfhl;bfs;> trjp

nra;Nthu; Nghd;witnay;yhk; ,t;tifapNyNa fy;tpj;Jiwapw; Nru;e;J nfhs;fpd;wd.

,yq;if> etPd  nry;newpfisAk; gz;ila mUQ;nry;tq;fisAk; fyf;fr; nra;J

jkJ fy;tpf;Nfhyj;ij cUthf;fpf;nfhz;Ls;sJ. rkfhyj; NjitfSf;fika

kWrPuikg;GfspD}lhf vl;L Mz;LfSf;nfhUjlit ,w;iwg;gLj;jg;gLk;

fiyj;jpl;lj;Jf;Fupa xU fw;wy; tskhf ,t;thrpupau; topfhl;bfs; jahupf;fg;gLfpd;wd.

ghlf; Fwpf;Nfhs;fspd; xj;jjd;ikia Njrpa kl;lj;jpy; NgZtJ mtrpakhFk;.

vdpDk;> Mrpupau; topfhl;bapw; jug;gl;Ls;s fw;wy; Kiwapay;fs; rw;NwDk; gprfhJ

mr;nrhl;lhfg; gad;gLj;Jtjw;Fupitad;W. ghlj;jpl;lj;jpd; Nju;r;rpfs;> Nju;r;rp

kl;lq;fis miltjw;fhfg; ghltplaq;fspd; %yk; fw;ww; NgWfis mz;kpg;gjw;fhff;

fw;wy; Kiwapay;fis Mf;fg+u;tkhdjhf khw;wpaikj;Jf; nfhs;tjw;fhd Rje;jpuk;

trjp nra;J nfhLg;NghUf;F cz;L vd;gjpy; Iakpy;iy. khztuJ milTr;

rjtPjj;ij caupa kl;lj;jpw;F ,l;Lr; nry;y cjTk; kw;Wk; mjw;fhd trjpfisr;

nra;J nfhLf;Fk; MrpupauJ tfpghfj;jpw;F ce;Jjyspg;gjw;fhfj; jahupf;fg;gl;Ls;s

Mrpupau; topfhl;bia Mrpupau;fs; kl;Lkd;wp khztUk; ngw;NwhUk; $lg;

gad;gLj;jyhk;. Fwpj;j ghlj;jpd; ghlE}Yf;Fj; Jizahf mikAk; xU rhjdkhd

,t;thrpupau; topfhl;b> kw;WnkhU ghlE}y; md;W vd;gij mwpe;J ghlE}y;>

Mrpupau; topfhl;b Mfpa ,uz;ilAk; Mrpupau;fs; gad;gLj;j Ntz;Lk;.

me;je;jg; ghlj;jpd; milT njhlu;gpy;> Njrpa epiyg; guPl;rfu;fshy; vjpu;ghu;f;fg;ngWk;

milTfis> khztu;fs; mile;Js;sduh vd;gJ gw;wpg; ghlepiwtpy; tFg;giwapy;

trjp nra;J nfhLg;gtu;fshy; kjpg;gplg; ngWjy; Ntz;Lk;. fspg;g+l;lj;jf;f nrOikahd

gz;ghl;ilf; fl;bnaOg;Gtjw;fhd xU fUtpahf ,t;thrpupau; topfhl;b mika

Ntz;Lnkdg; gpuhu;j;jpf;fpd;Nwd;.

rq;iff;Fupa fyhepjp khGy;nfhl Rkduj;d Njuu;

gPlhjpgjp> gpujpg; gzpg;ghsu; ehafk;

nkhopfs;> khDltpay; kw;Wk; r%f tpQ;Qhd gPlk;

Njrpa fy;tp epWtfk;



-VI-

tsg;gq;fspg;G tsg;gq;fspg;G tsg;gq;fspg;G tsg;gq;fspg;G tsg;gq;fspg;G /     fiyj;jpl;lf; FOfiyj;jpl;lf; FOfiyj;jpl;lf; FOfiyj;jpl;lf; FOfiyj;jpl;lf; FO

topfhl;lYk; mDkjpAk;topfhl;lYk; mDkjpAk;topfhl;lYk; mDkjpAk;topfhl;lYk; mDkjpAk;topfhl;lYk; mDkjpAk;

fy;tp rhu; mYty;fs; rigfy;tp rhu; mYty;fs; rigfy;tp rhu; mYty;fs; rigfy;tp rhu; mYty;fs; rigfy;tp rhu; mYty;fs; rig

Njrpa fy;tp epWtfk;Njrpa fy;tp epWtfk;Njrpa fy;tp epWtfk;Njrpa fy;tp epWtfk;Njrpa fy;tp epWtfk;

,izg;ghf;fk;,izg;ghf;fk;,izg;ghf;fk;,izg;ghf;fk;,izg;ghf;fk;

m\;n\a;f; N[.vk;.n[]hu;m\;n\a;f; N[.vk;.n[]hu;m\;n\a;f; N[.vk;.n[]hu;m\;n\a;f; N[.vk;.n[]hu;m\;n\a;f; N[.vk;.n[]hu;

tpupTiuahsu;> rkaq;fs; kw;Wk; tpOkpaf; fy;tpj; Jiw

tpla MNyhridtpla MNyhridtpla MNyhridtpla MNyhridtpla MNyhrid

fyhepjp vk;.vd;. fG+u;jPd;fyhepjp vk;.vd;. fG+u;jPd;fyhepjp vk;.vd;. fG+u;jPd;fyhepjp vk;.vd;. fG+u;jPd;fyhepjp vk;.vd;. fG+u;jPd; rpNu\;l tpupTiuahsu;> ,];yhkpa ehfupf myF>

fiyg;gPlk;> nfhOk;Gg; gy;fiyf;fofk;> nfhOk;G

nksytp vk;.vr;.vk;.`dPghnksytp vk;.vr;.vk;.`dPghnksytp vk;.vr;.vk;.`dPghnksytp vk;.vr;.vk;.`dPghnksytp vk;.vr;.vk;.`dPgh rpNu\;l tpupTiuahsu;>

mwG kw;Wk; ,];yhkpa fw;iffs; Jiw

fiyg; gPlk;> Nguhjidg; gy;fiyf;fofk;

m\;n\a;f; vk;.v];.V.ghupm\;n\a;f; vk;.v];.V.ghupm\;n\a;f; vk;.v];.V.ghupm\;n\a;f; vk;.v];.V.ghupm\;n\a;f; vk;.v];.V.ghup rpNu\;l tpupTiuahsu;>

mwG kw;Wk; ,];yhkpa fw;iffs; Jiw

fiyg; gPlk;> Nguhjidg; gy;fiyf;fofk;

fyhepjp gP.vk;. ,u;ghd;fyhepjp gP.vk;. ,u;ghd;fyhepjp gP.vk;. ,u;ghd;fyhepjp gP.vk;. ,u;ghd;fyhepjp gP.vk;. ,u;ghd; rpNu\;l tpupTiuahsu;>

[hkpM esPkpa;ah> NgUtis

nksytp vk;.up. ,f;ghy;nksytp vk;.up. ,f;ghy;nksytp vk;.up. ,f;ghy;nksytp vk;.up. ,f;ghy;nksytp vk;.up. ,f;ghy; Mrpupa MNyhrfu; - nfhOk;G fy;tp tyak;

vOj;jhsu; FOvOj;jhsu; FOvOj;jhsu; FOvOj;jhsu; FOvOj;jhsu; FO

m\;n\a;f; N[.vk;.n[]hu;> m\;n\a;f; N[.vk;.n[]hu;> m\;n\a;f; N[.vk;.n[]hu;> m\;n\a;f; N[.vk;.n[]hu;> m\;n\a;f; N[.vk;.n[]hu;> Njrpa fy;tp epWtfk;; ;; ;

m\;n\a;f; vk;.vr;.vk;.G`hupm\;n\a;f; vk;.vr;.vk;.G`hupm\;n\a;f; vk;.vr;.vk;.G`hupm\;n\a;f; vk;.vr;.vk;.G`hupm\;n\a;f; vk;.vr;.vk;.G`hup -Mrpupa MNyhrfu;>kpDtq;nfhl fy;tp tyak;

m\;n\a;f; vk;.vk;.g];Yu; u`;khd; -m\;n\a;f; vk;.vk;.g];Yu; u`;khd; -m\;n\a;f; vk;.vk;.g];Yu; u`;khd; -m\;n\a;f; vk;.vk;.g];Yu; u`;khd; -m\;n\a;f; vk;.vk;.g];Yu; u`;khd; - Mrpupau;> ghG];]yhk; K. tp> ehk;GSt.

m\;n\a;f; vk;.V. m\;fu; m&];- m\;n\a;f; vk;.V. m\;fu; m&];- m\;n\a;f; vk;.V. m\;fu; m&];- m\;n\a;f; vk;.V. m\;fu; m&];- m\;n\a;f; vk;.V. m\;fu; m&];- tpupTiuahsu;> [hkpM esPkpa;ah> NgUtis

m\;n\a;f; vk;.vd;. ,d;]hg; - m\;n\a;f; vk;.vd;. ,d;]hg; - m\;n\a;f; vk;.vd;. ,d;]hg; - m\;n\a;f; vk;.vd;. ,d;]hg; - m\;n\a;f; vk;.vd;. ,d;]hg; - tpupTiuahsu;>     [hkpM Map\h ]pj;jPf;fh> khtdy;y.

m\;n\a;f; it.uh\pj; - m\;n\a;f; it.uh\pj; - m\;n\a;f; it.uh\pj; - m\;n\a;f; it.uh\pj; - m\;n\a;f; it.uh\pj; - Mrpupau;> my;mf;]h tpj;jpahyak;> rk;khe;Jiw.



-VII-

Mrpupau; topfhl;biag; gad;gLj;Jtjw;fhd MNyhridfs;Mrpupau; topfhl;biag; gad;gLj;Jtjw;fhd MNyhridfs;Mrpupau; topfhl;biag; gad;gLj;Jtjw;fhd MNyhridfs;Mrpupau; topfhl;biag; gad;gLj;Jtjw;fhd MNyhridfs;Mrpupau; topfhl;biag; gad;gLj;Jtjw;fhd MNyhridfs;

Mrpupau; topfhl;b> ghlj;jpl;lj;ij cupa Kiwapy; mKy;gLj;Jk; nrad;Kiwia

cWjpg;gLj;Jtij ,yf;fhff; nfhz;L jahupf;fg;gl;Ls;sJ. kW rPuikf;fg;gl;l

ghlj;jpl;lk; khztu;fsplk; vjpu;ghu;f;Fk; milT kl;lq;fisAk; mjid mile;J

nfhs;Stjw;Fg; gad;gLj;jf;$ba nrad;KiwiaAk; ,J tpsf;FfpwJ. NkYk;

vjpu;ghu;f;fg;gl;l milTfs; Fwpj;J kjpg;gpLtjw;Fk; MrpupaUf;F ,J cjTfpwJ.

,e;j Mrpupau; topfhl;b fw;wy; fw;gpj;jy; nraw;ghl;ilj; jpl;lkpLk; nghWg;ig KOikahf

Mrpupauplk; xg;gilf;fpwJ. vdNt Fwpf;fg;gl;l fw;wy; NgWfis mile;J nfhs;tjw;fhf

Mrpupau; nghUj;jkhd fw;gpj;jy; Kiwnahd;iwg; gad;gLj;jpf;nfhs;Stjw;fhd

Rje;jpuj;ij ,J toq;Ffpd;wJ.

mwG nkhopg; ghl fw;wy; fw;gpj;jy; nrad;Kiwiaj; jpl;lkpLk;NghJ nkhopj; jpwd;fs;

khj;jpukd;wp kdntOr;rp rhu; $Wfspy; khw;wq;fis Vw;gLj;Jtij ,yf;fhff; nfhs;s

Ntz;Lk; vd vjpu;ghu;f;fg;gLk; mNjNtis ,t;thrpupau; topfhl;b mjw;Fj; Njitahd

mbg;gil mk;rq;fs; Fwpj;J topfhl;Lfpd;wJ.

mj;NjhL cupa Nju;r;rp kl;lj;ij mile;J nfhs;Stjw;fhf tpla cs;slf;fj;ij

toq;Ftjw;Fj; Njitahd fhyg;gFjpiar; RahjPdkhf jPu;khdpj;Jf;nfhs;Sk; Rje;jpuk;

MrpupaUf;F toq;fg;gl;Ls;sJ. Mdhy; Nju;r;rp kl;lk; kw;Wk; fw;wy; NgWfis

mbg;gilahff; nfhz;L ghlj;jpd; vy;iyia tiuaWj;Jf;nfhs;tJ ghlj;ijj; jpl;lkpl

,yFthf mikAk; vd vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ.

fw;wy; - fw;gpj;jypd; NghJ khztu;fspd; Njliy Nkk;gLj;Jtjw;fhff; FO uPjpahd

nraw;ghLfs; cjTfpd;wd. ,f;FOr; nraw;ghLfSf;Fj; Njitahd E}y;fs; kw;Wk;

Vida tsq;fisg; ghlrhiyr; #oypy; ngw;Wf;nfhs;sf; $ba epiyapid

Vw;gLj;JtjD}lhfj; jpl;lkplg;gl;l ,yf;if miltij cWjpg;gLj;j KbAk;.

,t;topfhl;bapy; nghUj;jkhd cs;slf;fq;fs; jug;gl;Ls;sJld; mtw;iw vt;thW

fw;gpf;fyhk; vd;w MNyhridAk; Kd;itf;fg;gl;Ls;sJ. mt;thNw ,yf;fz tpsf;fq;fs;

kw;Wk; Nkyjpf jfty;fSf;fhf jug;gl;Ls;s crhj;Jizfis nghUj;jkhd tifapy;

gad;gLj;JtJ fw;wy; fw;gpj;jiy rpwg;ghf jpl;lkpl;Lf;nfhs;tjw;F cjTk;.

fy;tp kWrPuikg;gpd; Clhf vjpu;ghu;f;fg;gLk; kw;wq;fis mile;J nfhs;Sk; tifapy;

khztupd; rpe;jpf;Fk; Mw;wy;> r%fj; jpwd;fs;> jdpahs; jpwd;fs; vd;gtw;iw tpUj;jp

nra;J nfhs;Sk; tifapy; gad;kpf;f fw;gpj;jypd; Clhf rpwe;jnjhU vjpu;fhyr;

re;jjpia cUthf;FtNj vkJ vjpu;ghu;g;ghFk;.

nraw;wpl;lj; jiytu;
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Nju;r;rp 9 :mwG nkhopapy; tpahghuf; nfhLf;fy; thq;fypy; 

<LgLtjw;fhd Mw;wiyg; ngWthu;. 

Nju;r;rp kl;lk; 9.1 :nfhs;tdT kw;Wk; tpw;gid nra;ag;gLk; gz;lq;fspd; 

mwGg; gjq;fisAk; gpuNahfq;fisAk; mwpe;J mtw;iwg; 

gpuNahfpg;ghu;. 

fhyk;   :20 ghlNtisfs; 

fw;wy; NgWfs;:  

 re;ijapy; fhzg;gLk; gz;lq;fspd; mwGg; gjq;fis nrtpkLj;jy;> 

thrpj;;jy; vd;gtw;wpd; Clhf tpsq;fpj; Jyq;Fthu;. 

 re;ijapy; fhzg;gLk; nghUl;fis tifg;gLj;;;jp mtw;wpd; 

gad;ghl;il mwG nkhopapy; $Wthu;. 

 re;ijg; nghUl;fs; gw;wpa mwpTWj;jy;fis vOjpf; fhl;Lthu;. 

 

fw;wy; fw;gpj;jy; nraw;ghl;Lf;fhd mwpTWj;jy;fs; 

1 - thq;FNthDk; tpw;NghDk; 

 nghUl;fis nfhs;tdT nra;Ak; ,lq;fspd; ngau;fis mugpapy; 

Fwpg;gpLkhW  khztu;fis tpdTq;fs;; 

 rpy;;yiw tpahghupaplk; nfhs;tdT nra;ag;gLk;; nghUl;fspd; 

ngau;fis mwgpapy; gl;baypLkhW $Wq;fs;. 

 mwG nkhopapy; gad;gLj;jg;gLk; tpw;gidahsu;fSf;Fupa tpN\l 

ngau;fis Fwpg;gpLkhW $Wq;fs; 

 fPo;tUk; ciuahliy ,U khztu;fisf; nfhz;L thrpf;f 

itAq;fs;. 

 thq;FNthd; tpw;Nghd; Mfpa ,UtUf;fpilapyhd ciuahliy 

Mz;ghy; rhu;e;Jk; ngz;ghy; rhu;e;Jk;; epfo;j;JkhW $Wq;fs;. 

 

 والمشتري البائع بين الحوار  

 .وسهال اهال..  عليكم السالم:  البائع

 .بك اهال.. السالم عليكم و:  المشتري

 ؟ تريد ذا ما:  البائع
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 . االسنان وفُرشاة  والصابون الشامبو اريد:  المشتري

 ؟ االسنان معجون تريد هل:  البائع

 . اريده ال. ال:  المشتري

 ؟ اخرى اشياء تريد هل:  البائع

 ايضا والُمَربَّى والعسل والخبز الحليب اشتري ان اريد.  نعم:  المشتري

 . تريدها التي االشياء هي هذه.  تفضل:  البائع

 ؟ كلها االشياء هذه ثمن كم:  المشتري

 . فقط رياال ثالثون ثمنها:  البائع

 . بائع يا شكرا:  المشتري

 عفوا:  البائع

 

 

 

 

2 - Mil tpahghur; re;ij 

 Mil tpahghu epiyankhd;wpy; nfhs;tdT nra;ag;gLk; 

nghUl;fspd; ngau;fis mugpapy; Fwpg;gpLkhW $Wq;fs;. 

,yf;fz tpjpfs; - 1  

وات االستفهاماد   

 .أي   -كم  -كيف  -أين  - متى -ماذا  -ما  - من - هل -)أ(   الهمزة •

nfhLf;fy; thq;fypd; NghJk; Vida re;ju;g;gq;fspYk; Nkw;gb nrhw;fisf; 

nfhz;L tpdhj; njhLf;Fk; Kiwapid vOj;jpYk; tha;n;khopapYk; 

gapw;rpfis toq;Fq;fs;. 

 عليمت في" جزء الثالث للمرحلة االبتدائية-الواضح النحو"  الكتاب ليع يعتمد أن المعلم من الرجاء 

 االستفهام دوا ال النحوية القواعد

mUQ;nrhw;fs; 

  - ;N[k   الُمَربَّى  - gw;gir              ,االسنان معجونgw;J}upif           ,   -  االسنان فُرشاة
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 fPOs;s ciuahliy khztu;fs; nrtpkLf;fr; nra;Aq;fs;. 

 ciuahliy epfo;jpf;fhl;LkhW ,U khztu;fsplk; Ntz;Lq;fs;. 

 ciuahliy Rakhf tpsq;fpf; nfhs;s topg;gLj;Jq;fs;. 

 nfhLf;fy; thq;fypd; NghJ ifahsg;gLk; muGg; gpuNahfq;fis 

tpsf;fp mjpy; gap;w;rpaspAq;fs;. 

 ciuahlypy; te;Js;s nrhw;nwhlu;fis cgNahfpj;J Ngr 

topg;gLj;Jq;fs;. 

 ciuahliy khztu; kj;jpapy; ehlf tbtpy; Kd;itf;f 

topg;gLj;Jq;fs;. 

 

 ُسوُق المالبس

وقِ  إِلى أُْخِتهِ  َمعَ  سامي َذَهبَ   وَ  انا  فُْست َتْشَتِريَ  أَنْ  ُتريدُ  َزْيَنب.  جيْنز َوَبْنَطلونَ  َقميصا   َيْشَتري أَنْ  ُيِريدُ  سامي. الس 

 َتن وَرة  

 . اْلَمالِبسِ  َمَحل   إِلى َوَزْيَنب سامي َدَخلَ 

 ؟ لي فُْستان   ِعْنَدكَ  َهلْ :  َزْيَنب

 ؟ اْلِقياسُ  َكمِ  ، َنَعمْ :  عالبائِ 

 . َثالثونَ  وَ  َثماِنَية  :  َزْيَنب

 َقصيرا   أَم َطويال   فُْستانا   ُتريدينَ  َهلْ :  الباِئع

 .َطوْيال   أُريُدهُ :  َزْيَنب

لي:  الباِئع  الِقياسِ  ُغْرَفةِ  إِلى َتَفضَّ

 .َسوداءُ  َتن وَرة   ِعْنَدكَ  َهلْ :  َزْيَنب

ليتَ  ، َنَعمْ :  الباِئع  َفضَّ

 التنوِرةَ  وَ  اْلفُْستانَ  َتقْيسُ  َزِيَنب

 ؟ َرأُيكِ  ما:  الباِئع

ن وَرةَ  لِكنَّ  ُمْمتاز   اْلفُْستانُ :  َزْيَنب  اْلفُْستانَ  َسأَْشَتري َحَسنا  . واِسَعة   التَّ

 ؟ اْلفُستان هذا ِبَكمْ          
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 دينارا   ِبَخْمسينَ  اْلفُْستانُ  هذا:  الباِئع

ا   غال   هذا ، ال:  َزْيَنب  ِجد 

 دينارا   أَْرَبعينَ  ِاْدَفعي..  َحَسَنا  :  الباِئع

ة   اْلِقياس...أَْزَرقَ  قُْطن   َوَقميصَ  ، َرماِدي   جيْنز َبْنَطلونَ  أُريدُ :  سامي  ََ  َوأرَبعون ِستَّ

ل:   الباِئع  َتَفضَّ

 ؟ الِحسابُ  َكمِ :  سامي

 َفَقطْ  ِبَسْبَعة   اْلَقميصُ  وَ   َدنانيَر، ِبَعْشَرةِ  اْلَبْنَطلونُ :   الباِئع

لْ :  سامي  اْلنُّقودُ  هِذهِ  ، َتَفضَّ

mUQ;nrhw;fs; 

   fitting room            - الِقياسِ  ُغْرَفةِ  skirt     - َتن وَرة          - ;fTd فُْستانا  

 

3 -  Glitf; fil 

 fPOs;s ciuahliy khztu;fs; nrtpkLf;fr; nra;Aq;fs; 

 ciuahliy Rakhf tpsq;fpf; nfhs;s topg;gLj;Jq;fs; 

 ciuahliy ghj;jpuNkw;W ebj;Jf;fhl;l,U khztu;fis 

topg;gLj;Jq;fs; 

 nfhLf;fy; thq;fypd; NghJ ifahsg;gLk; muGg; gpuNahfq;fis 

tpsf;fp mjpy; gap;w;rpaspAq;fs; 

 ciuahlypy; te;Js;s nrhw;nwhlu;fis cgNahfpj;J ciuahl 

topg;gLj;Jq;fs; 

 ciuahliy khztu; kj;jpapy; ehlf tbtpy; nraw;gLj;j 

topg;gLj;Jq;fs; 

,yf;fz tpjpfs; - 2 

 المذكر والمؤنث

mwG nkhopg; gpuNahfj;jpy;  Mz;ghy;;> ngz;ghy; nrhw;fs; vt;thW 

NtWgLfpd;wd vd;gij tpsf;Fq;fs;. 

 في"  الثاني جزء-االبتدائية الواضح للمرحلة النحو"  الكتاب علي يعتمد أن المعلم من الرجاء 

 والمؤنث للمذكر النحوية القواعد تعليم
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 الَمالِبِس ُدّكان

لْ :     الباِئعُ    ؟ ِخْدَمة   أيَّ  ، َتَفضَّ

 َسَمْح َ  لو ، َقميَصا   أُِريدُ :  المْشَتِري

لْ :     الباِئعُ   أَبَيضُ  َقميص   هذا.  القُْمصان قِْسم هذا ، ُهنا َتَفض 

 أَْسَودُ  وهذا ، أَْحَمرُ  وهذا ، أَزَرقُ  وهذا ، أَصَفرُ  وهذا          

 ؟ الَقميصُ  ِبَكمِ :  يالمْشَترِ 

 دينارا   ِبعشرينَ  الَقميص:     الباِئعُ 

 ؟ ُتريدُ  َقميص   أيَّ :     الباِئعُ 

 األْزَرقَ  الَقميصَ  أُِريدُ :  المْشَتِري

 األَزَرقُ  الَقميصُ  ُهوَ  هذا:      الباِئعُ 

 . َجميلَة   أْثَواب   لَدْيَنا:     الباِئعُ 

 ؟ الثَّْوبُ  ِبَكمْ :  المْشَتِري

 دينارا   بثالثينَ  الثَّوبُ :     باِئعُ ال

 . األبيضَ  الثوبَ  أُريدُ :  المْشَتِري

 ديناراُ  َخْمسون اْلَمْطلوبُ :     الباِئعُ 

ل:  المْشَتِري  ِديناَرا   َخْمسون هذه َتَفضَّ

4 - ehDk; vdJ jhAk;  

 fPOs;s ciug;gFjpia thrpj;Jf;fhl;Lq;fs; 

 ciug;gFjpia Rakhf tpsq;fpf; nfhs;s topg;gLj;Jq;fs; 

 ciug;gFjpia jpUj;jkhf thrpf;f topg;gLj;Jq;fs; 

 ciug;gFjpapy; te;Js;s nrhw;fisAk; nkhopg;gpuNahfq;fisAk; 

cgNahfpj;J thf;fpaq;fs; mikg;gjw;F gapw;rpfs; toq;Fq;fs; 

 re;ijnahd;iw tu;zpj;J rpy thf;fpaq;fis mikf;FkhW 

$Wq;fs; 
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 أنا وأمي

 شت ى ألوان فيها: كثيرة   التجارية والمحال  الدكاكين كان  ِمْعطفا، لي تشتري َكيْ  المالبس سوق لىإ أمي مع ذهب ُ 

 .والمعاطف واألقمصة والفساتين البدال  من

 أن   غيرَ . ثمنا   وأْنسَبها أْجوَدها لِي لَِتْختارَ  المعروضة المعاطف من أصنافا تْفحصُ  فأخذ ْ  دكان   ببابِ  أمي وقف ْ 

م ْ . الطرفين بين ورد   أخذ   بعد إال يتمَّ  لم المناسبِ  الثمنِ  على االتفاقَ   لدكانا لصاحب عليه المت َفقَ  الثمن أمي قد 

 .العيد يومَ  سأرتديه جميل معطف من ياله وانصرْفنا،

mUQ;nrhw;fs; 

  - ;Mz;fs; mzpAk; Nfhl البدال 

  - ;ngz;fs; mzpAk; Nfhl         المعاطف 

 - gy;NtW tifahd شت ى

   - fhl;rpg;gLj;jg;gl;lالمعروضة

 - ;mt;tplj;jpypUe;J jpUk;gp te;Njhkانصرْفنا  

اللغوية التراكيب  

NkNy jug;gl;Ls;s ge;jpapy; Nfhbl;Lf; fhl;lg;gl;Ls;s ياله – بعد إال – أن غير -كي  Mfpa 

,ilr; nrhw;fspd; nkhopg; gpuNahfq;fis tpsf;fp (mtw;wpy;) gapw;rpfs; 

toq;Fq;fs;. 

 

5 – Nfhg;gpf; fil 

 

 cztfj;jpy; nfhs;tdT nra;ag;gLk; nghUl;fis mugpapy; 

gl;bay;gLj;JkhW $Wq;fs;. 

 Fspu;ghd tiffisAk;> #lhd ghd tiffisAk; mugpapy;  

gl;bay;gLj;JkhW $Wq;fs;. 

 fPOs;s ciuahliy khztu;fs; nrtpkLf;fr; nra;Aq;fs;. 

 ciuahliy Rakhf tpsq;fpf; nfhs;s topg;gLj;Jq;fs;. 

 ciuahlypy; te;Js;s nrhw;nwhlu;fis cgNahfpj;J Ngr 

topg;gLj;Jq;fs;. 

 ciuahliy khztu; kj;jpapy; ehlf tbtpy; nraw;gLj;j 

topg;gLj;Jq;fs;. 
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 المقهي في  

 المقهي الي هيا: راشد

 هيا: اسماعيل

 تفضال مرحبا: المقهي عامل

 الباردة؟ المشروبا  من عندكم ماذا: راشد

 الطازجة الفاكهة عصير عندنا:  المقهي عامل

 اسماعيل؟ يا نشرب ماذا: راشد

 البرتقال عصير أشرب: اسماعيل

 عصيرالتفاح أشرب انا: راشد

 الساخنة؟ لمشروبا ا من عندكم وماذا: اسماعيل

 والكاكو والقهوة الشاي عندنا:المقهي عامل

 الشاي من كوبا ها : راشد

 القهوة من فنجانا أريد وانا: اسماعيل

 والشاي القهوة تفضل: المقهي عامل

 شكرا: راشد

mUQ;nrhw;fs; 

   - Hot drinks الساخنة المشروبا   Fresh             الطازجة

 

6 - cztfk; 

 cztfj;jpy; nfhs;tdT nra;ag;gLk; nghUl;fis mugpapy; 

gl;bay;gLj;JkhW $Wq;fs;. 

 fPOs;s ciuahliy khztu;fs; nrtpkLf;fr; nra;Aq;fs;. 

 ciuahliy Rakhf tpsq;fpf; nfhs;s topg;gLj;Jq;fs;. 

 ciuahlypy; te;Js;s nrhw;nwhlu;fis cgNahfpj;J Ngr 

topg;gLj;Jq;fs;. 

 ciuahliy khztu; kj;jpapy; ehlf tbtpy; nraw;gLj;j 

topg;gLj;Jq;fs;. 
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 الـَمطعِم في

 الَغداء؟ على َتطلُبونَ  ماذا: النَّاِدل

 ب؟َتطلُ  ماذا مالِك يا َوأَن َ  َفتُّوش، َوَصحنَ  َمقلِيَّة وَبطاطا َسَمح ، لو َوَسط َحجم األرَبَعة الفُصول ِبيتزا أُريدُ : َكوَثر

، َدجاج   َوجَبةَ  أُريدُ  َسَمح ، لو: مالِك  ُتريد؟ ماذا حاِزم، يا وأَن َ . وُمَتبَّل َخضراء َوَسلََطة َمشِوي 

ا ، جاِئع   أنا: حاِزم  وُمَخلَّل َمقلِيَّة، وَبطاطا ُكبَّة، أَقراِص  وَثالَثةَ  َدجاج، َكبَسةَ  أُريدُ  ُتَزقِزق، َبطني وَعصافيرُ  ِجدَّ

 َشيء؟ ُكلُّ  َهذا هل: النَّاِدل

 َفراولَة َعصيرَ  أَريدُ  َسَمح ، لو: َكوَثر

 أسيورَ  َعيني على: النَّاِدل

عام؟ َيأتي متى: مالِك  الطَّ

عامُ  َيكونُ  َدقاِئق، َعشرِ  َبعدَ  للاُ  َشاءَ  إِنْ : النَّاِدل  جاِهزا   الطَّ

 الطَّعام ُيحِضُر النَّاِدل 

ة  : النَّاِدل  وعاِفية َصحَّ

 َقلِبكَ  على: الَجميع

 الطَّعام الزباِئن يتناول

 َسَمح ؟ لو الِحسابُ  كم: مالِك

 لَيَرة وَخمسونَ  ئة  أَرَبُعمِ : النَّاِدل

ل،: مالِك          لَيَرة َخمُسِمَئةُ  هذه َتَفضَّ

ل: النَّاِدل  الباقي َتفضَّ

ة   هذه ال،: مالِك  لك إِكراِميَّ

 َسي دي أشُكرك: النَّاِدل

 

mUQ;nrhw;fs; 

ة َبطاطا     Fattoush -َفتُّوش  - ;fpoq;Fg; nghupay                    َمقلِيَّ

 - k]hyh    ُمَتبَّل                          - ;gr;ir ]yl اءَخضر َسلََطة

  - ;fpg;gh cUz;ilfs    ُكبَّة أَقراِص                            - Nfhop Gupahdpَدجاج َكبَسةَ 

   - Strawberry juice  َفراولَة َعصيرَ - ;CWfha                                             ُمَخلَّل

ة  إِك  jahu; epiyapy; cs;sJ –جاهز  – tip                                                   راِميَّ
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Nju;r;rp 9 :mwG nkhopapy; tpahghuf; nfhLf;fy; thq;fypy; 

<LgLtjw;fhd Mw;wiyg; ngWthu;. 

Nju;r;rp kl;lk;  9.2 :nfhLf;fy; thq;fy; nraw;ghl;bd; NghJ gad;gLj;jg;gLk; 

mstPLfs;> tpiy vd;gtw;Wf;fhd mwGg; gpuNahfq;fis 

mwpe;J mtw;iw cupa Kiwapy; gpuNahfpg;ghu;. 

fhyk;   : 20 ghlNtis 

fw;wy; NgWfs;:  

 mstPLfs;> tpiy njhlu;ghd mwGg; gjq;fis nrtpkLj;jy; 

 gz;lq;fspd; msT> tpiy> juk; gw;wp mwG nkhopapy; 

tprhupg;gNjhL mtw;iwg; gw;wp gpwUf;Fk; vLj;Jiug;ghu;. 

 gz;lq;fspd; msT> tpiy vd;gtw;iw mwG vz; kw;Wk; vOj;J 

tbtpy; vOjpf; fhl;Lthu;. 

 

fw;wy; fw;gpj;jy; nraw;ghl;Lf;fhd mwpTWj;jy;fs; 

 nfhLf;fy; thq;fypd;; NghJ ifahsg;gLk; gpd;tUk; 

gpuNahfq;fis fhl;rpg;gLj;Jq;fs; 

 mtw;iw xt;nthUtUk; rupahd Kiwapy; cr;rupf;f 

topg;g;gLj;Jq;fs; 

 mJNghd;w ,d;Dk; gy gpuNahfq;fis Rakhf cUthf;FkhW 

$Wq;fs;. 

 

 ارطال من السكر أريد خمسة

 أريد صابون حمام

 أعطني نصف رطل سمنا

 أريد رطال من الشاي ورطال من البن

 هل تريد شيئا اخر؟

 أعطني كيلو من الدقيق

 أريد زجاجة من الزي 

 من الزي أريد لترا 

 أريد اوقية من البن 

 أريد نصف زجاج من اللبن

 اريد مائة  جرام فلفل
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 األشياء؟ هذه ثمن ما

 ؟  النافذة فى المعروض هذا ثمن ما

 أساعدك؟ أن أستطيع هل

 طوابع؟ عندك هل

 أرخص؟ شئ لديك هل

به؟ أن أستطيع آخر شئ لديك هل  أجر 

 ضمان؟ معه هل

 السائل؟ يلالغس صابون أين لي تقول أن لك هل

 البضاعة؟ توصل هل

7 - epWj;jYk; msj;jYk; 

 

 fPNo jug;gl;Ls;s thf;fpaq;fis khztu;fSf;F 

thrpj;Jf;fhl;Lq;fs; 

 msit epWit muG nkhopapy; vt;thW toq;fg;gLfpwJ vd;gij 

njspTgLj;Jq;fs; 

 xt;nthU nghUl;fSf;Fkhd msitfisAk; epWitfisAk; 

vt;thW ifahs Ntz;Lk; vd;gij tpsf;Fq;fs;. 

 fPNo jug;gl;Ls;s ge;jpia ciuahly; tbtpy; mikf;f 

topg;gLj;Jq;fs;. 

يوزن وما يقاس ما  

 .الطول يقاس والَكْتلة ُتوزن , ُيقاس بالمقياس ,ويوزن بالميزان 

 .في السوق والدكان ومحل التجارا  اشياء كثيرة , بعضها تقاس وبعضها توزن

 .ومتر وكلومتر ... وبوصة واقدام  ... وما الي ذلك نقيس الشيئ ونقول حجَمه بسنتيمتر

 .ونكيل الشيئ ونقول قدره بملليلتر ولتر...وصاع وعلبة .. وما الي ذلك

 .ونزن الشيئ ونقول وزنه بجرام  وكيلوجرام  ورطل.. وهكذا 

 ايضا ونشتري السكر بوزنه.  نشتري اللباس بمقاسه  ونشتري الزي  بمقاسه

 .سنتيمتر61مقاسه  اشتري أحمد بنطلونا 

 .اشتري زيد بعض السكر وزنه مائة جرام

 .اشتري باسم اللبن كيله خمسمائة ملليلتر

mUQ;nrhw;fs; 

  -  /صاع  - mb/اقدام  - ;mq;Fyk /بوصة  -  ;mse;jhd /قاس   - jpzpT /الَكْتلة;ePsk   /   -الطول

  -كيل  -  /علبة
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8 - filj; njUtpy; iyyhTk; ku;aKk; 

 fPNo jug;gl;Ls;stw;iw khztu;fs; gpioapd;wp thrpf;f 

topg;gLj;Jq;fs; 

 thf;fpaq;fspy; jug;gl;Ls;s tpw;gidg; nghUl;fisg; 

gl;baw;gLj;JkhW $Wq;fs; 

 mtw;wpy; ,lk; ngw;Ws;s nrhw;fis itj;J thf;fpaq;fs; 

mikf;f topg;gLj;Jq;fs;; 

 nrhw;fis gpioapd;wp vOj topfhl;Lq;fs; 

 

المتاجر عند ومريم ليلي  

 البقال   عند

,  بون يشتري الُجُبَن والزيتون والَزَبِاديالبق ال أمامه زباَِئن كثيرون , زبون يشتري السكروالُبنَّ والشاي, وز

 ادسالس الخامس... وزبون وزبون ثالث يشتري الخبز واللبن والعسل األبيض, وزبون الرابع ... وزبون

 ليلي : من فضلك , أعطني كيلو مكرونة واثنين كيلو أرز , ونصف كيلو فلفل أسود وكيس ملح . 

 واالرز والفلفلالبقال يقف أمام الميزان ويزن المكرونة 

مريم: من فضلك أعطني زجاجة َخل  وزجاجة زي  وعلبة كبري  وكيس ملح ونصف كيلو زيتون وزجاجة 

 لبن

البقال يضع المشتريا  أمام مريم وليلي . كالهما تدفعان الثمن وتأخذان المشتريا  الي السيارة وتذهبان الي 

 الجزار

 عند الجزار

 م؟مريم : ما أنواع اللحم عندك اليو

 الجزار: لحم بقري ولحم ضأني ودجاج وبط

 مريم : من فضلك أعطني كيلو ضأني وكيلو بقري ونصف كيلو كبدة

 عند الخضري

الخضروا  اليوم طازجة وكثيرة والثمن رخيص. الخضري يبيع الطماطم والجزر والخيار والخس  ويبيع 

 والليمون  الكوسة والبطاطس والملوخية والفاصوليا والفلفل االخضر والكرنب

ليلي : سأشتري خضر االسبوع كله , ساخذ ثالثة كيلو خيار وخسين واثنين كيلو بطاطس وكيلو ملوخية  

 وكيلو باميا وعشر ليمونا  

,yf;fz tpjpfs; - 3 

ام ,وعد , ن قاس , وزن     Nghd;w tpidr; nrhw;fis ,we;j fhyj;jpYk; epfo;fhyj;jpYk; 

vt;thW ]u;G nra;a Ntz;Lk; vd;gij cjhuzq;fs; %yk; tpsf;Fq;fs; 
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 البائع يزن الخضروا  وتأخذها ليلي ,ومريم تشتري خضر االسبوع أيضا

 ليلي للبائع : هل ان  الذي تأخذ النقود؟

 البائع: نعم 

 فعان الحساب وتشكران الخضري وتنصرفان ليلي ومريم تد

 عند الفاكهي

 وبائة الفاكهة تنادي  -الفاكهة اليوم كثيرة وطازجة  

 المانجو الهندي .. العنب البناتي.. الشمام العسلي .. الموز.. والبلح

 ليلي : من فضلك اثنين كيلو مانجو وبطيخة صغيرة وكلو خوخ وكيلو كمثري

 وسطة واثنين كيلو عنب وكيلو بلح واثنين كيلو موز مريم: من فضلك . شمامة مت

 البائعة تزن الفواكه

 مريم للبائعة : هل أن  التي تأخذين النقود

 البائعة: نعم

 وتنصرفان وتشكران الحساب تدفعان ومريم ... ليلي

 

mUQ;nrhw;fs; 

                          - jPg; ngl;bكبري                    tpdhf;fpup  -َخل                          Yogurt -الَزَبِادي   

– jf;fhyp                               الطماطم    - ;uy>                        كبدة               -thj;Jبط 

  Nfhthapiy                             الخس   - nts;sup      الخيار    - ;ful                           الجزر

 xU tifg; gr;ir ,iyالملوخية -cUisf;fpoq;Fالبطاطس;rPikr; Riuf;fha     -الكوسة

 - ;jpuhl;irg;gok         العنب البناتي -Nfhth                      الكرنب  - ;[;gPd                     الفاصوليا -

  ;NguPj;jk                                 -البلح-;Kyhk;gok    العسلي  الشمام- ;ntz;bf;fha              باميا 

  - ;;[ngah  كمثري -ju;G+zp                           بطيخة

9 - khypf; re;ijf;Fr; nrd;whu; 

 fPNo cs;s ,U ge;jpfisAk; khztu;fs; gpioapd;wp thrpf;f 

topg;gLj;Jq;fs; 

 thf;fpaq;fspy; jug;gl;Ls;s tpw;gidg; nghUl;fisg; gl;baw;gLj;JkhW 

$Wq;fs; 

 ,uz;lhtJ ge;jpia itj;J fw;gid ciuahly; xd;iwj; jahupf;f 

topg;gLj;Jq;fs; 

 nrhw;fis gpioapd;wp vOj topfhl;Lq;fs; 
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السوق الي  ذهب مالك  

 الفقرة االولي 

ب أزرق وهذا ثوب أبيض هذا هذا ثو,مالك ذهب  الي السوق وهو االن في قسم االثواب , هذه أثواب جميلة جدا 

األبيض بتسعين رياال والثوب االصفر بثالثين رياال . ماذا يريد  ثوب اصفر , الثوب االزرق بسبعين رياال والثوب

 االصفر ثوبال, االصفر الثوب يريد  مالكهذا كثير .  رياال األبيض بتسعين الثوب, األبيض مالك ؟ يريد مالك الثوب

 رياال بثالثين

 الثانيةالفقرة 

أسرة مالك تسكن في شقة جديدة , األسرة تريد بعض االثاث , يذهب الزوج والزوجة  الي قسم االثاث , هذا أثاث 

 جميل جدا, ماذا تريد االسرة ؟ تريد االسرة  ثالجة وفرنا وسخانا وتلفازا وتأخذ كلها وتعود الي الشقة, 

 م وتضع التلفاز في غرفة النوم , الشقة االن جميلة جداتضع الزوجة الفرن في المطبخ , وتضع السخان في الحما

االسرة تذهب يوم الخميس في المساء للتسوق , وتذهب الي السوق بالسيارة , األم تريد سمكا وبيضا وطماطم , 

واالبن يريد قلما واالبنة تريد دفترا , السمك باربعين رياال, والبيض بسبعة رياال , والدفتر باربعة رياال  , 

 والصحيفة بريالين , والكتاب بعشرين رياال, والقلم بثالث رياال  , المطلوب سبع وستون رياال.

mUQ;nrhw;fs; 

    - hot plate ,heater سخان - ;jsghlk                     اثاث          - mLg;G         فرن   

  – Apartment  ةالشق  - Fspu;rhjdg; ngl;b ثالجة   - njhiyf;fhl;rp      تلفاز

 

 

,yf;fz tpjpfs;; - 4 

 العدد والمعدود 

nfhLf;fy; thq;fypy; vz;fs; ifahsg;gLk; tpjj;jpid njspTgLj;JtJld; vOj;J 

tbtpYk; tha;nkhopahfTk; gapw;rpfs; toq;Fq;fs;. 

 العدد تعليم في "الجزء الثاني –الواضح للمدارس الثانوية  النحو"  الكتاب علي يعتمد أن المعلم من الرجاء 

 والمعدود
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 اللغوية التراكيب

 fPNo jug;gl;Ls;s ge;jpia thrpf;f itAq;fs; 

 mjpy; Nfhbl;Lf; fhl;lg;gl;Ls;s ثمة – خالل – إذا – تلك – هذه    vd;w nrhw;fspd; 

nkhopg; gpuNahfq;fis njspTgLj;Jq;fs; 

 mjpy; gapw;rpfs; toq;Fq;fs; 

 قريتنا سوق

 ريتشت منزل ربة هذهف تقصده، الناس من جماعا  رأي  زرته إذاف األسبوع، أيام خالل واحدة مرة قريتنا سوق يقام

 سوقال داخل ونساء؛ رجاال بالمشترين السوق يْكَتظ   عملها، من انته  أن بعد جاء  عاملة امرأة تلكو األسبوع، لوازم

 ب نص خيام فثمة بالجوع أحسس  إذاو حبوب؛وال واألحذية والمالبس والفواكه الخضرا  فيها تباع منتظمة خيام

 .والشاي المشوي اللحم إلعداد
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Nju;r;rp 10 : mwG nkhop Ngrg;gLk; ehLfspdJk; mk;nkhopiag; NgRk;   

 kf;fspdJk; ehfupfk;> fyhrhuk; vd;gtw;iw mwpe;J   

 mtu;fNshL njhlu;G nfhs;tjw;fhd Mw;wiyg; ngw;W   

 ntspg;gLj;Jthu;. 

Nju;r;rp kl;lk;  10.1  :mwGyfpd; miktplk;> gpugykhd efuq;fs;> r%f      

                  fyhrhu tplaq;fis mwpe;J Kd;itg;ghu;.  

fhyk;   : 20 ghlNtisfs; 

fw;wy; NgWfs;: 

 mwGyfpd; miktplk;> gpugykhd efuq;fs;> r%f fyhrhu 

tplaq;fs; Nghd;wtw;iw  thrpj;Jk; nrtpkLj;Jk; tpdhf;fSf;Fg; 

gjpyspg;ghu;. 

 mwGyfpd; miktplk;> gpugykhd efuq;fs;> r%f fyhrhuk; 

vd;gd gw;wpa re;Njfq;fis Nfl;lwpthu;. 

 mwGyfk; gw;wpa mwGnkhopapyhd Mf;fq;fis thrpj;J RUf;fp 

vOJthu;. 

 

fw;wy; fw;gpj;jy; nraw;ghl;Lf;fhd mwpTWj;jy;fs; 

1. Gtpapay; ghlk; 

 mwGyfk; vd;why; vd;d vd;W khztu;fsplk; mwgpapy; 

tpdTq;fs;. 

 mwGyfpy; fhzg;gLk; ehLfspd; ngau;fisf; Fwpg;gpLkhW 

$Wq;fs;. 

 mtw;wpd; jw;Nghja jiytu; rpyupd; ngau;fisf; Nfl;lwpAq;fs;. 

 mwGyfpd; Gtpapay; vy;iyia mwgpapy; Fwpg;gpLtjw;F 

topg;gLj;Jq;fs;. 

 mwGyfk; njhlu;ghd Mf;fq;fis thrpg;gjw;F topg;gLj;Jq;fs;. 

 jug;gl;Ls;s Mf;fq;fspy; fhzg;gLk; Gjpa nrhw;fSlDk; thf;fpa 

eilAlDk; guPl;raj;ij Vw;gLj;Jq;fs;. 
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 المادة الجغرافية

 المعلم سالم علي ردهم بعد جلسوا ثم كراسيهم من التالميذ ووقف الجغرافي الفصل المدرس دخل

 العربي؟ العالم هو ما تعرفون هل  الطالب ايها: المدرس

 .العربية الدول من تتكون جغرافية منطقة هو العربي العالم: زيد

 الجغرافية؟ منطقةال هذه حدود يوضح ان يستطيع من. جيد: المدرس

 الشمال في المتوسط األبيض البحر ومن شرقا، العرب بحر إلى غربا األطلسي المحيط من يمتد  العربي العالم: احمد

 .البالد شرق جنوب في الهندي والمحيط األفريقي القرن منطقة إلى

 احمد؟ يا اجب  كيف. ممتاز: المدرس

  الخريطة بمساعدة اجب : احمد

 يافؤاد؟ العربي العالم يمتد قارة كم في: المدرس

 وافريقا اسيا وهما استاذ يا قارتين في: فؤاد

 العربي؟ العالم في الدول عدد كم:المدرس

 العربي العالم منها يتكون دولة وعشرون اثنتان: ابراهيم

 االسالمي والعالم العربي العالم بين مالفرق: المدرس

 الدول مجموع هو العربي العالم اما اإلسالمي العالم  تسمي  اإلسالمية الدول أو المسلمة األغلبية ذا  الدول: عمر

   العربية اللغة سكانها معظم يتكلم التي

 المعاصر العربي العالم اشتهر بماذا:المدرس

  الطبيعي والغاز النفط  والسيما  المعدنية الثروا  من فيه بما المعاصر العربي العالم اشتهر: كرشد

 طالب خمسة من تتكون مجموعة كل. مجموعا  خمس الي اقسمكم ان اريد  االن. اذكياء انتم.  للا ماشاء: المدرس

 الموضوع في وتكتبوا تبحثوا ان فعليكم العربي العالم حول خاصا موضوعا مجموعة لكل اعطي ثم

  استاذ يا وطاعة سمعا للا شاء ان:  الطالب

 الثالثة لمجموعةول  العربية" المدن" الثانية وللمجموعة  سالمي"اال العالم "الخريطة االولي للمجموعة: المدرس

 الثريةا "المواقع الخامسة وللمجموعة  العربي" العالم في السكانية "الكثافة الرابعة وللمجموعة العربي" العالم "موارد

 العربي" العالم في
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mUQ;nrhw;fs; 

   - ;fdpa tsq;fs المعدنية روا الث  - ;Gtpapaw; gpuNjrk             جغرافية منطقة

  rdj;njhif mlu;j;jp  -  السكانية الكثافة - ;mwGyfpd; tsq;fs    العربي العالم موارد

  - ;Guhjd jyq;fsاالثرية المواقع

 

 التراكيب اللغوية

fPOs;s thf;fpaq;fspy; Nfhbl;Lf; fhl;lg;gl;Ls;s gpuNahfq;fis tpsf;fp 

mtw;wpy; gapw;rpfs; toq;Fq;fs; 

 شرقا العرب بحر إلى غربا األطلسي المحيط من يمتد  العربي العالم .1

 العربي العالم منها يتكون دولة وعشرون اثنتان .2

 الطبيعي والغاز النفط  والسيما .3

 

 

5 -yf;fz tpjpfs; , 

 النسب

e]g; vd;w ,yf;fz tpjpia fPo;tUk; cjhuzq;fs; %yk; tpsf;fp gapw;rpfs; 

toq;Fq;fs;. 

 تاريخيةاالثارال() الطبيعي الغاز()  العربية اللغة() اإلسالمية الدول() العربي العالم( )الجغرافية المنطقة( )جغرافية منطقة(

 (واالسالمية

 النحوية القواعد تعليم في" الواضح النحو"  الكتاب علي يعتمد أن المعلم من الرجاء 

 

 gpujhd jpirfisAk; cgjpirfisAk; tpsf;fp mtw;iw thf;fpaq;fspy; 

cgNahfpf;f topg;gLj;Jq;fs; 
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2. K];ypk; cyfpd; Gtpapay; tuyhW 

 

 fPNo jug;gl;Ls;s fl;Liuia khztu;fs; thrpj;J tpsq;f 

topfhl;Lq;fs; 

 nrtpkLj;J tpsq;fTk; re;ju;g;;gk; toq;Fq;fs; 

 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s mUk;gjq;fspdJk; nrhw;nwhlu;fspdJk; 

fUj;Jf;fis khztu;fSf;F njspTgLj;Jq;fs; 

 mtw;;iwf; nfhz;L thf;fpaq;fs; mikf;f> gapw;rpfs; 

toq;Fq;fs;. 

 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s jfty;fisf; nfhz;L tpdhf;fs; 

mikf;fTk; mtw;Wf;Fg; gjpyspf;fTk; gapw;rpaspAq;fs;. 

  ghlj;ij ikakhf itj;J nkhopngau;g;Gg; gapw;rpfis 

toq;Fq;fs; 

اإلسالمي للعالم الجغرافيا التاريخ  

ل المنورة الي المدينة مكة من -وسلم عليه للا صلى- الرسول هاجر بعدما  فيها. وهي نواةُ  إسالمي كيان   أولُ  َتشكَّ

  حذافيرهاب العربيةَ  الجزيرةَ  تشملَ  حتي. اإلسالم في والقبائل األفراد بدخول وتتوسع تنمو بدأ  التي اإلسالم دولةِ 

ع ْ  الخالفاء فترة ناءَ أَثْ   لبنانو سوريا الشام بالد لِتشَمل العربية الجزيرة خارجَ  اإلسالمية الدولة الراشدين توس 

 .المدينة في الدولة مركزُ  وكان. ومصر والعراق وقبرص وفلسطين واألردن

 ، شرقا طىالوس وآسيا والصين والهند انإير لَِيشَمل ِاْمتد   فقد اإلسالمي، العالم في كبيرا   األموية توسعا   الفترةُ  وَشِهد ْ 

 .دمشق في الدولة مركز وكان(. فرنسا وجنوب والبرتغال إسبانيا) غربا واألندلس أفريقيا شمال إلى وامتد

ك ْ  َضُعَف ْ  ثم الهجري، الرابع القرنِ  حتى وشاملة   قوية   دولتهم واستمر  األمويين، العباسيون َخلَفَ   قُِتلو وَتَفك 

 .بغداد في الدولة مركز وكان. م1251/ هـ 656 عام المغول يد على باسيالع الخليفة

ال العباسي العهد في اإلسالم امتد   األموي العهد في إليها وصل التي تلك إلى إضافة جديدة أقاليم في ُمتوغ 

 أن يرغ أفريقيا، غرب وجنوب آسيا شرق وجنوب الهندية القارة أنحاءَ  المماليك عهد في اإلسالم امتد العباسين بعد

  .1942 عام نهائيا اإلسالمي العالم من خرج  األندلس

ع وقد. أفريقيا شمال إلى حكمها امتد ثم تركيا، في 1311 عام العثمانيين دولة بدأ   عهد في اإلسالمي العالم توس 

 كان .سياآ شرق وبوجن أفريقيا غرب في اإلسالم انتشر كما ووسطها، أوروبا وشرق والبلقان تركيا في العثمانيين

 ميعَ ج وفقد  األولى العالمية الحرب في العثمانية الدولة انهار  وقد (القسطنطينية) إسطنبول في الدولة مركز

 دولة   تركيا ان وأعلن الخالفة، أتاتورك كمال أْلَغى 1429 عام وفي. تركيا خارج لها تابعة كان  التي المناطق

 .َعْلمانية  
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 وخمسون ستة اليوم ويوجد. بالتدريج تْسَتِقلُّ  بدأ  ثم أوروبي، أِلِحتالل اإلسالمي العالم أنحاءِ  مُ ُمْعظَ  َخَضع ْ  ذلك بعد

 اإلسالمي المؤتمر منظمة تجمعها دولة

االسالمي من  نواتها االصيلة  تتوسع علي مدار العصور حتي صار  دولة قوية واسعة  العالم خريطةهكذا اخذ  

 اإلسالمي المؤتمر ال منظمةثم الي دويال  ال تجمعها ا

mUQ;nrhw;fs; 

 - kj;jpa Mrpahالوسطى آسيا    - ;guty                توس  - cUthfpaJ                 تشكل

     - Jz;Lfshf cile;jJ                تفكك                 - gpd;njhlu;e;jJخلف

  -  ;mjpf J}uk    متوغ                   - ;kq;Nfhypau;fspdhyالمغول يد على

 - ;INuhg;gpa fhydpj;Jtk  أوروبي احتالل   -  kjr;rhu;gw;w ehL                   علمانية دولة

  ;fhy Xl;lj;jpy -العصور مدار علي

 اللغوية التراكيب

fPOs;s thf;fpaq;fspy; Nfhbl;Lf; fhl;lg;gl;Ls;s gpuNahfq;fis tpsf;fp 

mtw;wpy; gapw;rpfs; toq;Ff 

 بحذافيرها العربية الجزيرة تشمل حتي .1

 اإلسالمية الدولة توسع  الراشدين الخالفاء فترة أثناء .2

 1942 عام نهائيا اإلسالمي العالم من خرج  األندلس أن غير .3

 .بالتدريج تستقل بدأ  ثم .9

,yf;fz tpjpfs; - 6 

 ظرف الزمان والمكان

 ;vd;why; vd;d vd;W tpsf;fp mjw;fhd ,yf;fz tpjpia ghlj;jpy ظرف الزمان والمكان  

te;Js;s cjhuzq;fs; %yk; njsp;T gLj;Jf 

 النحوية القواعد تعليم في" الجزء الثاني–للمرحلة االبتدائية  الواضح النحو"  الكتاب علي يعتمد أن المعلم من الرجاء 

 والمكان الزمان لظرف

 

3. mwGyf tsq;fs; 

 

 khztu;fs; fl;Liuia thrpj;J tpsq;f topfhl;Lq;fs;. 

 nrtpkLj;J tpsq;fTk; re;ju;g;;gk; toq;Fq;fs;. 

 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s mUk;gjq;fspdJk; nrhw;nwhlu;fspdJk; 

fUj;Jf;fis khztu;fSf;F njspTgLj;Jq;fs;. 
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 mtw;;iwf; nfhz;L thf;fpaq;fs; mikf;fg; gapw;rpfs; toq;Fq;fs;. 

 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s jfty;fisf; nfhz;L tpdhf;fs; mikf;fTk; 

mtw;Wf;Fg; gjpyspf;fTk; gapw;rpaspAq;fs;. 

 ghlj;ij ikakhf itj;J nkhopngau;g;Gg; gapw;rpfs; toq;Fq;fs;. 

 

العربي العالم موارد  

 وصوال  و والزراعة بالمعادن ومرورا   الطبيعي والغاز النفط من بدءا   ، مهمة طبيعية ثروا  العربية على تتوفر الدول

 والسمكية الحيوانية الثروتين إلى

 .العربية الدول في الثروا  أهم واقع على سريعة نظرة يلي فيما

 .العالمي النفط احتياطي من المئة في 55 من أكثر على العربية الدول تستحوذ: النفط

 العالمي حسب االحتياطي ربع تفوق الطبيعي الغاز من مهمة احتياطا  العربية الدول تمتلك: الطبيعي الغاز

 2115 لسنة( أوبك) للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة تقرير إحصائيا 

 غير هاألن إما الكافي، بالشكل استغاللها يتم ال أنه غير لمعادن،ا من مهمة كميا  على العربية الدول تتوفر: المعادن

 . الدراسا  لغياب أو مستكشفة

 26لـ عمل فرص العربي الوطن في الزراعة توفر الغذائي، األمن تأمين في الحاسم دورها على عالوة: الزراعة

 المائية الموارد ضعف تعاني العربية الزراعة أن غير. شخص مليون

 والجاموس األبقار من رأس مليون 395 من بأكثر تقدر مهمة حيوانية ثروة العربية الدول تملك: لحيوانيةا الثروة

 .واإلبل والماعز واألغنام

 دون هذا ،  العالمي اإلنتاج من المئة في 2.6 يعادل السمكي في الدول العربية ما االنتاج يقدر :السمكية الثروة

 صناعية سمكية ومزارع وسدود وبحيرا  أنهار من الداخلية المائية الموارد احتساب

 

mUQ;nrhw;fs; 

  - ;aw;if tsq;fs,طبيعية ثروا   - mjpfkhff; nfhz;Ls;sJ      تتوفر

        ;cyf vz;iz ,Ug;gpy                           العالمي النفط احتياطي 

   - ;mjd; jPu;f;fkhd tfpghfj;jpw;F Nkyhy               الحاسم دورها على عالوة  

 ;czTg; ghJfhg;ig cj;juthjg;gLj;jy                    الغذائي األمن تأمين

  - rkkhtjhfيعادل ما  - mDgtpf;fpwJ        تعاني
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 اللغوية التراكيب

fPOs;s thf;fpaq;fspy; Nfhbl;Lf; fhl;lg;gl;Ls;s mwG nkhopg; gpuNahfq;fis 

tpsf;fp mtw;wpy; gapw;rpfs; toq;Fq;fs; 

  مهمة طبيعية ثروا  على العربية الدول تتوفر .1

 والسمكية الحيوانية الثروتين إلى ووصوال   والزراعة بالمعادن مرورا  و الطبيعي والغاز النفط من بدءا   .2

 أكثر على العربية الدول تستحوذ .3

 احتياطي بلغ ،1521 لسنة( أوبك) للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة تقرير إحصائيا  وحسب .9

 الطبيعي الغاز

 .الدراسا  لغياب أو مستكشفة غير ألنها إما الكافي، بالشكل استغاللها يتم ال أنه غير .5

 الغذائي األمن تأمين في الحاسم دورها على عالوة .6

 البحر على العربية الدول جميع تطل .7

 

 

4. mwGyfpd; rdj;njhif mlu;j;jp 

 

 khztu;fs; fl;Liuia thrpj;J tpsq;f topfhl;Lq;fs;. 

 nrtpkLj;J tpsq;fTk; re;ju;g;;gk; toq;Fq;fs;. 

 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s mUk;gjq;fspdJk; nrhw;nwhlu;fspdJk; 

fUj;Jf;fis khztu;fSf;F njspTgLj;Jq;fs;.  

 mtw;;iwf; nfhz;L thf;fpaq;fs; mikf;fg; gapw;rpfs; toq;Fq;fs;. 

 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s jfty;fisf; nfhz;L tpdhf;fs; 

mikf;fTk; mtw;Wf;Fg; gjpyspf;fTk; gapw;rpaspAq;fs;. 

 ghlj;ij ikakhf itj;J nkhopngau;g;Gg; gapw;rpfis 

toq;Fq;fs;. 

 

 

,yf;fz tpjpfs; - 7 

 

به والمفعول الفاعل  vd;why; vd;d vd;gijj; njspTgLj;jp mtw;Wf;fhd muG 

,yf;fz tpjpfis cjhuzq;fs; %yk; tpsf;Fq;fs; 

 

 ليمتع في" االول الجزء– االبتدائية للمرحلة الواضح النحو"  الكتاب علي يعتمد أن المعلم من الرجاء  

 به والمفعول لفاعلل  النحوية القواعد
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العربي العالم في السكانية الكثافة    

 دول اكبر اندونيسيا . تعد العالم السكان من %29 وذلك نسمة مليار 1,9 حوالي االسالمي العالم في السكان عدد يبلغ

 السكان عدد حيث من االسالمي العالم دول اصغر فتعد بروناي اما.  السكان عدد حيث من العالم

 لدولا ولذلك معظم منخفض الوفيا  ل ومعد مرتفع المواليد معدل. ألن  متزايدا سكانيا نموا  االسالمي العالم شهدي

 "السكاني االنفجار مرحلة" تعيش االسالمي

القارا .  يباق في الباقية تتوزع واالعداد افريقيا قارة ويليها اسيا في يتركزون معظم السكان في العالم االسالمي 

 فةالكثا مرتفعة لعالم االسالمي نظرا لكثافة السكان الي ثالث مناطق هن: مناطقوالعلماء االجتماعيون يقسمون ا

 الكثافة قليلة مناطقو الكثافة متوسطة مناطقو

mUQ;nrhw;fs; 

                                    - mjpfupj;JtUk; rdj;njhif tsu;r;rp                    متزايدا سكانيا نموا

  ;wg;G tPjk,                             الوفيا  ل معد              - ;gpwg;G tPjk               المواليد معدل

  – gpupe;Js;sJتتوزع                   - rdj;njhif ntbg;G epiyالسكاني االنفجار مرحلة

 

 التراكيب اللغوية

fPOs;s thf;fpaq;fspy; Nfhbl;Lf; fhl;lg;gl;Ls;s mwG nkhopg; gpuNahfq;fis 

tpsf;fp mtw;wpy; gapw;rpfs; toq;Fq;fs; 

 السكان عدد حيث من العالم دول اكبر اندونيسيا تعد .1

 "السكاني االنفجار مرحلة" االسالمي الدول معظم تعيش .2

 االمية فيها تنتشر التي الدول في مرتفع المواليد معدل .3

 رعايةال وتقدم المعيشة مستوي ارتفاعو الصحية االحوال تحسن بسبب حدما الي منخفض الوفيا  ل معد .9

 الطبية

 

,yf;fz tpjpfs; - 8 

 

 f;Fupa ,yf;fz tpjpfis cjhuzq;fs; %yk; tpsf;fp المضاف والمضاف اليه

mjpy; gapw;rp toq;Fq;fs; 

 عليمت في" الثاني الجزء– االبتدائية للمرحلة الواضح النحو"  الكتاب علي يعتمد أن المعلم من الرجاء 

 اليه والمضاف للمضاف النحوية القواعد
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5. mwG ,];yhkpa efuq;fs; 

 khztu;fs; fl;Liuia thrpj;J tpsq;f topfhl;Lq;fs;. 

 nrtpkLj;J tpsq;fTk; re;ju;g;;gk; toq;Fq;fs;. 

 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s mUk;gjq;fspdJk; nrhw;nwhlu;fspdJk; 

fUj;Jf;fis khztu;fSf;F njspTgLj;Jq;fs;.  

 mtw;;iwf; nfhz;L thf;fpaq;fs; mikf;fg; gapw;rpfs; toq;Fq;fs;. 

 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s jfty;fisf; nfhz;L tpdhf;fs; 

mikf;fTk; mtw;Wf;Fg; gjpyspf;fTk; gapw;rpaspAq;fs;. 

 ghlj;ij ikakhf itj;J nkhopngau;g;Gg; gapw;rpfis 

toq;Fq;fs;. 

 

االسالمية العربية المدن  

مسلمون البلدان شرقا وغربا اسسوا بانفسهم مدنا جديدة حسب ِطراز معاشهم ونظام مجتمعهم , فجعلوا عندما فتح ال 

. وعند قيامهم ببناء تلك المدن , وضعوا نصب اعينهم ان تؤسس هذه  البالد تلكتلك المدن مراكز لحكوماتهم في 

 لعيش وطرق المواصال  المدن في اصلح المواقع الجغرافية من حيث الجو وتوفر الماء ووسائل ا

ويذكر المؤرخون ان المخططا  لهذه المدن كان  ال تتم اال بعد دراسة دقيقة , فكان  ترسم علي الورق والجلود 

 واالقمشة, ويعمل لمبانيها المجسما  كما يفعل المهندسون في الوق  الحاضر واليك بعض االمثال لهذه المدن العربية

 االسالمية

م لعمرو بن عاص فتح مصر وطرد الروم منها اختط  معسكرا لجنده فسماه بالفسطاط. فاصبح  :بعد ان ت الفسطاط 

ثالث مدينة بناها المسلمون بعد البصرة والكوفة. واخذ الناس يتسابقون في بناء الدور وتعمير المساجد فيها. ولم 

عاص اساس اول مسجد  يمض زمن طويل علي تخطيط الفسطاط حتي صار  جميلة العمارة. وقد وضع عمرو بن

 فيها  وصلي فيه الجمعة وقد اتجذ الدار التي اقامها بالقرب من المسجد مسكنا لالمارة.

 ولم تشتهر هذه المدينة اال لدورها المغرب بالد في المشيدة اإلسالمية المدن أول هي تونسية، مدينة الَقْيَرَوان

 إلى اإلضافةب وأفريقيا وإسبانيا والمغرب الجزائر نحو لفتحا حمال  منها انطلق  اإلسالمي، الفتح في االستراتيجي

 و كةم بعد" الثالث، رابعة" الفقهاء عليها يطلق و وسلم عليه للا صلى محمد للا رسول صحابة من لعدد رقاد أنها

 قبةع أسسه الذي الكبير القيروان جامع منها االسالمية ، المعالم أهم توجد المدينة هذه وفي القدس و المنورة المدينة

 .نافع ابن

البصرة اول مدينة اسسها المسلمون بعد فتح العراق زمن الخليفة عمر بن الخطاب وقد جعلوها في مدينة البصرة: 

الجانب الغربي من نهر الفرا  في مكان ال يفصل الماء بينه وبين المدينة المنورة عاصمة المسلمين االولي . بني  

شارعها الرئيسي ستون ذراعا وعرض كل ُزَقاق سبعة اذرع, وما جعل  االسواق  البصرة بشكل مستطيل , وعرض

اال قريبة من المسجد , ليسهل علي الناس االتصال بالوالة, واداء الفرائض ودفع الضرائب الي بي  المال. وقد 

 البصرة مقرا للحكومة في ايام بني امية مدينة اتخذ 
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mUQ;nrhw;fs; 

 - ;Kf;fpaj;Jtk               اعينهم نصب  -mtu;fsJ tho;f;ifg;Nghf;F         معاشهم ِطراز

ما     - ;Nyhghag; ghj;jpuk%االستراتيجي دورها   - ;khjpuptbtk                 المجس 

         -    ;Kf;fpa milahsq;fsالمعالم أهم  - ;mutizf;Fkplk               رقاد

  ;mfyk                                              عرض   - ;nrt;tf tbtk            مستطيل بشكل

  - KLf;F> re;Jُزَقاق

 

 التراكيب اللغوية

fPOs;s thf;fpaq;fspy; Nfhbl;Lf; fhl;lg;gl;Ls;s mwG nkhopg; gpuNahfq;fis 

tpsf;fp gpd;du; mtw;wpy; gapw;rpfs; toq;Fq;fs;. 

 وغربا شرقا انالبلد لفتح المسلمون خرج عندما .6

 مجتمعهم ونظام معاشهم طراز حسب .2

 المدن هذه تؤسس ان اعينهم نصب وضعوا .3

 الماء وتوفر الجو حيث من الجغرافية المواقع اصلح .4

 المدن لهذه االمثال بعض واليك .5

 االستراتيجي لدورها اال المدينة هذه تشتهر ولم .1

 فيها المساجد وتعمير الدور بناء في يتسابقون الناس اخذ .7

 العمارة جميلة صار  حتي الفسطاط تخطيط علي طويل زمن يمض ولم .8

 

,yf;fz tpjpfs; - 8 

 

باال المثتثني  tpw;Fupa ,yf;fz tpjpfis nghUj;jkhd cjhuzq;fs; %yk; 

tpsf;fp gapw;rpfs; toq;Fq;fs; 

 عليمت في"  الثالث الجزء– االبتدائية للمرحلة الواضح النحو"  الكتاب علي يعتمد أن المعلم من الرجاء 

 باال للمثتثني النحوية القواعد
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6. tuyhw;Wr; rpwg;gplq;fs; 

 

 fl;Liuia khztu;fs; thrpj;J tpsq;f topfhl;Lq;fs;. 

 nrtpkLj;J tpsq;fTk; re;ju;g;;gk; toq;Fq;fs;. 

 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s mUk;gjq;fspdJk; nrhw;nwhlu;fspdJk; 

fUj;Jf;fis khztu;fSf;F njspTgLj;Jq;fs;. 

 mtw;;iwf; nfhz;L thf;fpaq;fs; mikf;fg; gapw;rpfs; toq;Fq;fs;. 

 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s jfty;fisf; nfhz;L tpdhf;fs; 

mikf;fTk; mtw;Wf;Fg; gjpyspg;gjw;Fk; gapw;rpaspAq;fs;. 

 ghlj;ij ikakhf itj;J nkhopngau;g;Gg; gapw;rpfs; toq;Fq;fs;. 

االثرية المواقع  

 لمشاهدة رحلة علي مع اصدقائي من االيام وافق  يوم وفي. مصر مدارس احدي في ادرس سريالنكي طالب انا

ا ليس,  القاهرة بها تزخر التي اآلثرية المعالم  من ثيراك جنباتها بين والجمال السحر مدينة...  القاهرة تضم أن غريب 

 كبيرة قيمة لها التي واالسالمية االثارالتاريخية

,  لمالعا في غيره عن ينفرد الذي المصري المتحف بزيارة قمنا االول اليوم وفي.  ايام ثالثة علي الرحلة و احت

 داخل اوقا  من قضي  ما انفع وما...  لها مثيل ال أثرية كنوز من مجموعة أعظم المصرى المتحف في شاهدنا

 !المتحف

 عجائب من تعتبر التى االهراما  يعرف ال منا ومن. يزةالج هضبة في االهراما  لزيارة ذهبنا الثاني اليوم وفي

ا ولكن والحديثة القديمة السبع الدنيا  وللا!  شاهد  ما اضخم وما!  اروع وما.  لمنظرها اندهش  مباَشَرة   شاهدتها لمَّ

  وضخم رائع عمارة بفن تمتاز انها

 الماذن منها شاهدنا .االرتفاع بهذا القاهرة برج ان اظن اكن لم واني, القاهرة البرج في تدرجنا العصر صالة وبعد

 ما .بالمنظار القاهرة ننظر واخذنا.  مئذنة االلف مدينة القاهرة بان القول اصدق حتي السماء الي ترتفع الكثيرة

 وذلك,  والسيارا  الناس فوقها يمر جسور وهذه, تحتنا النيل هو هذا, رايناها قد المشاهد اجمل وما اعجب

 سجدم فوقه يبدو ضخم بناء عن المصري زميلي فسال ! , عليه المطلة الفنادق وتلك جانبيه علي زها منظرالمن

 شاء ان غدا اليها بكم ساذهب.. المشهور القلعة مسجد وذلك المشهورة  الدين صالح قلعة بانها فاجابني الماذن مرتفع

  للا

 صالعا بن عمرو مسجد فيها التي الفسطاط هي بانها ف وعر.  القديم القاهرة سور من جزءا البرج فوق من وشاهدنا

 لبيق و تغرب الشمس اوشك  لقد... الصباح في زرناها التي ايضا االهراما  شاهدنا كما, مصر في بني مسجد اول

  الحسين مسجد في المغرب صالة ندرك ان عسي ننزل هيا االصدقاء احد فصاح. واالهرما  البرج قمة بين يطير

 التي ةالحربي القالع أفخم من القلعة وكان ,  بالقاهرة األيوبى الدين صالح قلعة  لمشاهدة خرجنا الثالث اليوم وفي

 افصلين الظهر لصالة الوق  حان حتي القلعة رحاب في الساعا  بعض تجولنا ان وما الوسطى. العصور في شيد 
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mUQ;nrhw;fs; 

ا ليس     - ;mjd; gf;fq;fSf;F ,ilapyجنباتها بين  - Mr;rupaky;y                    غريب 

 - ;mjd; Njhw;;wjijf; fz;L gpukpj;Njd                             لمنظرها اندهش  
  - njhiyNehf;fp-الِمنظار -;mij Nehf;fpapUf;Fk; N`hl;ly;fs            عليه المطلة لفنادق

 NfhGucr;rpالبرج قمة - ;kpdhuhf;fs         الماذن                 - G+q;fhf;fspd; fhl;rpمنظرالمنزها 
-  

 

 انيةالعثم المساجد نسق على باشا على محمد بناه الذي بالقاهرة األثرية المساجد أهم أحد وهوايضا. القلعة مسجد في

 إستانبول فى المشيدة

 لن يتهال!.. ايام من بسرعة ال نحسبها فيالها ممتعة ايام ثالثة فانقض   نهايتها الي تهرول الرحلة اوقا  اواخر كان 

 !تنقضي

 

 

 

 

 

 اللغوية التراكيب

fPOs;s thf;fpaq;fspy; Nfhbl;Lf; fhl;lg;gl;Ls;s mwG nkhopg; gpuNahfq;fis 

tpsf;fp gpd;du; mtw;wpy; gapw;rpfs; toq;Ff 

 القاهرة بها تزخر التي اآلثرية المعالم .1

 العالم في غيره عن ينفرد الذي المصري المتحف .2

 لها مثيل ال أثرية كنوز من مجموعة أعظم .3

 !المتحف داخل اوقا  من قضي  ما انفع وما .9

 لسهلباالمرا ليس الصرح هذا مثل بناء ان .5

 االرتفاع بهذا القاهرة برج ان اظن اكن لم .6

 تغرب الشمس اوشك  لقد .7

 الحسين مسجد في المغرب صالة ندرك ان عسي .1

 الظهر لصالة الوق  حان حتي القلعة رحاب في الساعا  بعض تجولنا وماِان .4

 تنقضي لن ليتها!.. ايام من فيالها .11

,yf;fz tpjpfs; - 9 

 f;Fupa ,yf;fz tpjpfis cjhuzk;fs; %yk; tpsf;fp gapw;rp الحال  

toq;Fq;fs; 

 

 عليمت في"  الثالث الجزء– االبتدائية للمرحلة الواضح النحو"  الكتاب علي يعتمد أن المعلم من الرجاء 

   لحالل النحوية القواعد
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7. k];[pJy; mf;]h  

 khztu;fs; fl;Liuia thrpj;J tpsq;f topfhl;Lq;fs;. 

 nrtpkLj;J tpsq;fTk; re;ju;g;;gk; toq;Fq;fs;. 

 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s mUk;gjq;fspdJk; nrhw;nwhlu;fspdJk; 

fUj;Jf;fis khztu;fSf;F njspTgLj;Jq;fs;.  

 mtw;;iwf; nfhz;L thf;fpaq;fs; mikf;fg; gapw;rpfs; 

toq;Fq;fs;. 

 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s jfty;fisf; nfhz;L tpdhf;fs; 

mikf;fTk; mtw;Wf;Fg; gjpyspf;fTk; gapw;rpaspAq;fs;. 

 ghlj;ij ikakhf itj;J nkhopngau;g;Gg; gapw;rpfis 

toq;Fq;fs;. 

األقصى المسجد  

 رأسهم وعلى والمرسلين، األنبياء معظم أكنافه في عاش وقد ، األرض على ُبِنيَ  مسجد   ثاني هو األقصى المسجد

 يممر والسيدة وسليمان، وداود وعيسى ويحي وزكريا ويعقوب إسحاق فيه عاش كما السالم، عليه إبراهيم الخليل

 .السماوية الرساال  معظم منه وانبعث فاتحا ، النون ذو ودخله العذراء،

لُ  ُهوَ  األقصى المسجد  جدِ المس َبْعدَ  ثوابا   المساجدِ  أفضلِ  وثالثُ  وسلََّم، عليهِ  للاُ  صل ى النبيُّ  َنْحَوها صل ى ِقْبلة   أو 

، والمسجدِ  الحراِم، َبِوي  كعةِ  َفَثوابُ  النَّ  يُّ النب أمرَ  وقدْ  ثالثِة،ال المساجدِ  هذهِ  غيرِ  في َرْكعة   ِمَئةِ  خمسِ  بثوابِ  فيه الرَّ

الةِ  بزيارتهِ  المسلمينَ   ل ىص وفيه والِمْعراِج، اإلسراءِ  ُمْعِجَزةِ  في الحرامِ  المسجدِ  وبينَ  بيَنه للاُ  َرَبطَ  كما فيِه، والصَّ

يَ  الُبَراقَ  داب َتهُ  حائِطهِ  في وَرَبطَ  باألنبياِء، النبيُّ   الُبَراقِ  حائطَ  فُسم 

ُدنا َبني  على تتغير لم ومساحته حدوده أن بالذكر والجدير. الَحَرامَ  المسجدَ  َبَنى أنْ  َبْعدَ  األقصى المسجد مُ إبراهي سي 

 النبوي والمسجد الحرام، المسجد بعكس األرض، على ُوِضعَ  منذ زيادة أو توسعة أي له تحدث فلم العصور مدى

 مةعاص القدس مدينة في المبارك األقصى المسجد المختلفة , يقع العصور مر على التوسعا  من بعدد مرا حيث

 الدين صالح وحررها ، عنه للا رضي الخطاب بن عمر المؤمنين أمير فتحها وقد مدنها وأهم المقدسة فلسطين

 !.اليهود؟ أسر اليوم من يحررها فمن ، الصليبيين من - للا رحمه -األيوبي

 

mUQ;nrhw;fs; 

 ;mtu;fspy; gpujhdkhdtu        رأسهم وعلى  - ;mjd; Rw;Wg;Gwq;fspy                  أكنافه في

 ;Fwpg;gplj;jf;f tplak            بالذكر والجدير - mq;fpUe;J ntspahfpaJ            منه انبعث -

 ;G+kpapy; fl;lg;gl;lehs; Kjyاألرض على ُوِضعَ  منذ - ;fhynky;yhk       العصور مدى على   -

  - ;fhyNthl;lj;jpyالعصور مر على
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 التراكيب اللغوية

fPOs;s thf;fpaq;fspy; Nfhbl;Lf; fhl;lg;gl;Ls;s muG nkhopg; gpuNahfq;fis 

tpsf;fp mtw;wpy; gapw;rpfs; toq;Fq;fs; 

 األرض على ُبِنيَ  مسجد   ثاني .1

 السالم عليه إبراهيم الخليل رأسهم وعلى .2

َبِوي   والمسجدِ  الحراِم، مسجدِ ال َبْعدَ  ثوابا   المساجدِ  أفضلِ  ثالثُ  .3  النَّ

 العصور مدى على تتغير لم ومساحته حدوده أن بالذكر الجديرو .4

8 - Gdpj kf;fh 

 khztu;fs; fl;Liuia thrpj;J tpsq;f topfhl;Lq;fs;. 

 nrtpkLj;J tpsq;fTk; re;ju;g;;gk; toq;Fq;fs;. 

 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s mUk;gjq;fspdJk; nrhw;nwhlu;fspdJk; 

fUj;Jf;fis khztu;fSf;F njspTgLj;Jq;fs;  

 mtw;;iwf; nfhz;L thf;fpaq;fs; mikf;fg; gapw;rpfs; toq;Fq;fs;. 

 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s jfty;fisf; nfhz;L tpdhf;fs; mikf;fTk; 

mtw;Wf;Fg; gjpyspf;fTk; gapw;rpaspAq;fs;. 

 ghlj;ij ikakhf itj;J nkhopngau;g;Gg; gapw;rpfis toq;Fq;fs;. 

 

المكرمة مكة  

 عبةوالك الحرام المسجد وبها قلبه، إلى البالد وأحب وسلم عليه للا صل الكريم رسولنا رأس مسقط هي المكرمة مكة

  المسلمين، قلوب في كبيرة منزلة تحتل فهي ولذلك المشرفة؛

 أهم ومن ،.م.ق معا 2111 من أكثر منذ تأسيسها تم وقد السعودية، العربية المملكة مدن إحدى هي المكرمة مكة

 سورة يف العزيز كتابه في وتعالى سبحانه للا ذكرها وقد األمين، البلد بكة، القرى، أم: عليها تطلق التي األسماء

 يف آخر موضع وفي ،”عليهم أظفركم أن بعد من مكة ببطن عنهم وأيديكم عنكم أيديهم كف الذي وهو: “قائال   الفتح

 .”للعالمين وهدى   مباركا   ببكة للذي للناس وضع  بي أول إن: “قائال عمران آل سورة

 وانتصارا   عظيما فتحا   مكة فتح كان وقد هـ، 1  عام رمضان شهر في المكرمة مكة فتح من المسلمون تمكن وقد

 .قريش مع حرب في الدخول دون مكة فتح تم وقد شأنها، وعلو األمة لعزة وسببا للمسلمين مبينا

 كم، 121 بمسافة شرقا الطائف عن وتبعد المملكة غرب تقع أنها حيث متميز جغرافي بموقع المكرمة مكة وتتميز

 .كم 72 بمسافة األحمر البحر عن وتبعد متر، كيلو 911 بمسافة جنوبا المنورة المدينة عن وتبعد

 الشتاء في ودافئا الصيف فصل طوال وحارا جافا بها المناخ يجعل مما المدارية المنطقة وموقفها في
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mUQ;nrhw;fs; 

  KbAkhdJ                                   تمكن    - ;gpwe;j ,lk                                         رأس مسقط

 fhyepiy                                       المناخ           - ;ntg;g kz;lyg; gpuNjrkالمدارية المنطقة

  - ;Fspu; fhyk                       الشتاء - ;Nfhil fhyk                                    الصيف فصل -

    - ;iyAjpu,         الخريف - ;tre;j fhyk                                                 الربيع

   - ;J}uk                                     مسافة - ;nrq;flhy                                                األحمر البحر

  – lhd#حارا  - tuz;l                                                                 جافا

 

 اللغوية التراكيب 

fPOs;s thf;fpaq;fspy; Nfhbl;Lf; fhl;lg;gl;Ls;s mwG nkhopg; gpuNahfq;fis 

tpsf;fp mtw;wpy; gapw;rpfs; toq;Fq;fs;   

 وسلم عليه للا صل الكريم رسولنا رأس مسقط هي .1

 المسلمين، قلوب في كبيرة منزلة تحتل فهي ولذلك .2

 رمضان شهر في المكرمة مكة فتح من المسلمون تمكن وقد .3

 قريش  مع حرب في الدخول دون مكة فتح تم وقد .9

     .الشتاء في ودافئا الصيف فصل طوال وحارا جافا بها المناخ يجعل مما المدارية المنطقة في وموقفها .5

 

 

8. kjPdh efu; 

 khztu;fs; fl;Liuia thrpj;J tpsq;f topfhl;Lq;fs;. 

 nrtpkLj;J tpsq;fTk; re;ju;g;;gk; toq;Fq;fs;. 

 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s mUk;gjq;fspdJk; nrhw;nwhlu;fspdJk; 

fUj;Jf;fis khztu;fSf;F njspTgLj;Jq;fs;.  

 mtw;;iwf; nfhz;L thf;fpaq;fs; mikf;fg; gapw;rpfs; toq;Fq;fs;. 

 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s jfty;fisf; nfhz;L tpdhf;fs; mikf;fTk; 

mtw;Wf;Fg; gjpyspf;fTk; gapw;rpaspAq;fs;. 

 ghlj;ij ikakhf itj;J nkhopngau;g;Gg; gapw;rpfs; toq;Fq;fs; 

. 
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المنورة المدينة  

 منطقة في وتقع المكرمة، مكة من كم 391 تبعد اإلسالم،وهي في البقاع أقدس ثاني  نة  مدي المنورة المدينة ُتَعدُّ 

 هذا ورد وقد ،"يثرب" باسم اإلسالم ظهور قبل المنورة المدينة وُعرف  .السعودية العربية المملكة غرب الحجاز

ِبيَّ  ِمْنُهمُ  َفِريق   َوَيْسَتأِْذنُ  َفاْرِجُعوا لَُكمْ  ُمَقامَ  اَل  َيْثِربَ  أَْهلَ  َيا ِمْنُهمْ  َطاِئَفة   َقالَ ْ  َوإِذْ : ﴿القرآن في االسم  ُبُيوَتَنا نَّ إِ  َيقُولُونَ  النَّ

ا إاِلَّ  ُيِريُدونَ  إِنْ  ِبَعْوَرة   ِهيَ  َوَما َعْوَرة     ﴾ِفَرار 

 لىص محمد لنبيا بناه – شهرة األكثر النبوي المسجد: اإلسالم في جدا مهمة مساجد لثالثة موطن هي المنورة المدينة

 .لمكرمةا مكة إلى القبلة تحويل فيه تم حيث القبلتين ومسجد اإلسالم، في مسجد أول قباء ومسجد وسلم عليه للا

 حياته يلةط فيها وإقامته إليها وسلَّمَ  عليهِ  للاُ  صل ى محمد النبي هجرة من المسلمين عند أهميتها المنورة المدينة تستمد

  ،المدنية بالسور هناك نزل  التي القرآنية السور المسلمون ويسمي األماكن وأهم أبرز حدأ هي فالمدينة الباقية،

 للسكان زايدةالمت االحتياجا  لتلبية الحديثة الراحة وسائل مع تتوسع في العصر الحديث صار  مدينة المنورة المدينة

 كما الميةالع التجارية التسوق مراكز من لعديدوا الفنادق من العديد فيها تتوفر حيث العام مدار على الحجاج وماليين

 صالح نومدائ القديمة المساجد مثل التاريخية والمواقع السياحية المعالم من العديد المنورة المدينة من القرب في يوجد

 المدينة شمال في بسهولة إليها الوصول يمكن والتي

 

mUQ;nrhw;fs; 

  - ;mtuJ tho;ehs; KOtJkحياته طيلة  - ngw;Wf;nfhs;fpwJ                                  تستمد

   - ;tUlhtUlk              العام مدار على   - ;mjpfupj;J tUk; Njitfs      المتزايدة االحتياجا  

   -  ;Rw;Wyhj; jsq;fs                                                                     السياحية المعالم

  - ;ru;tNjr tu;j;jf ikaq;fsالعالمية التجارية التسوق مراكز

 

 التراكيب اللغوية

 اإلسالم في البقاع أقدس ثاني  مدينة   المنورة المدينة ُتَعدُّ  .1

ا إاِلَّ  ُيِريُدونَ  إِنْ  .2  ِفَرار 

 .المكرمة مكة إلى القبلة تحويل فيه تم حيث القبلتين ومسجد .3

 الباقية حياته طيلة فيها وإقامته .9

 األماكن أهمو أبرز أحد هي المدينة .5
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9. iey; ejp 

 

 khztu;fs; fl;Liuia thrpj;J tpsq;f topfhl;Lq;fs;. 

 nrtpkLj;J tpsq;fTk; re;ju;g;;gk; toq;Fq;fs;. 

 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s mUk;gjq;fspdJk; nrhw;nwhlu;fspdJk; 

fUj;Jf;fis khztu;fSf;F njspTgLj;Jq;fs;.  

 mtw;;iwf; nfhz;L thf;fpaq;fs; mikf;fg; gapw;rpfs; toq;Fq;fs;. 

 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s jfty;fisf; nfhz;L tpdhf;fs; mikf;fTk; 

mtw;Wf;Fg; gjpyspf;fTk; gapw;rpaspAq;fs;. 

 ghlj;ij ikakhf itj;J nkhopngau;g;Gg; gapw;rpfis toq;Fq;fs;. 

 

 

النـيـل نهــر  

 شاهد هذا النهر وقد ، الجسد في الشريان امتدادَ  إفريقيا داخل النهر هذا , يمتد ضيةاألر الكرة أنهار أطول النيل نهر

 قيةإفري دول عشر امتداده على" النيل" يضم. قوية أخرى حضارا  انهيار شاهد مثلما عظيمة حضارا  ميالد الطويل 

 . اإلثيوبية والهضبة دانالسو جنوب البحيرا  إقليم هما رئيسيين مصدرين من وينبع. كم 6125 طوله يبلغ. 

 في وهو مصر يصل ولكن ه الكهولة مرحلة في ليكون السودان في يسير ثم   ، الشباب مرحلة في أثيوبيا يبدأ من النيل إن  

 في يةمبن كان  األهراما  وأن   له، التدفق معدل تراجع قد النيل أن   التاريخية المصادر أثبت  ولقد الشيخوخة، حالة

 على يتحتم أن ه يعني وهذا النهر، عن جدا   بعيدة األهراما  وأصبح  النهر تراجع واآلن النهر، ضفاف على القدم

 والجفاف القحط عليها يحل وال نعمة في مصر لتبقى النيل مورد على الحفاظ المصرين

mUQ;nrhw;fs; 

 - ehbehsq;fs; gutpapUg;gJ Nghd;w                                                              الشريان كامتداد

  ehfupfq;fspd; gpwg;G                                                                                             حضارا  ميالد

 - ehfupfq;fspd; tPo;r;rp                                                                                           حضارا  انهيار

   - vjpNahgpa gPlG+kp                                                                                           اإلثيوبية الهضبة

  - Kjpu;r;rp epiy                                                                                              الكهولة مرحلة

 tPo;r;rpaile;Js;sJ>  gpd;thq;fpAs;sJ                                                                             تراجع

 - ;ePNuhl;l tPjk                                                                                                       إليه التدفق معدل

  – vfpg;jpau;fs; kPJ fl;lhakhfpwJالمصرين على يتحتم
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 اللغوية التراكيب

fPOs;s thf;fpaq;fspy; Nfhbl;Lf; fhl;lg;gl;Ls;s mwG nkhopg; gpuNahfq;fis 

tpsf;fp mtw;wpy; gapw;rpfis toq;Fq;fs; 

 الجسد في الشريان امتدادَ  إفريقيا داخل النهر هذا يمتد .1

 نعمة في مصر لتبقى النيل مورد على الحفاظ المصرين على يتحتم أن ه يعني وهذا .2

 والجفاف القحط عليها يحل وال .3

 إفريقية دول عشر امتداده على" النيل" يضم .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,yf;fzk; - 10 

 vd;why; vd;d?; mtw;wpd; ,yf;fz tpjpfs; vit? vd;w  ان واخواتها

tplaq;fis cjhuzq;fs; %yk; tpsf;;fp gapw;rp toq;Fq;fs;; 

 الولا الجزء– االبتدائية للمرحلة الواضح النحو"  الكتاب علي يعتمد أن المعلم من الرجاء "

 واخواتها انِل  النحوية القواعد تعليم في
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Nju;r;rp 11       :  ,yq;ifapd; tuyhW> fyhrhuk;> r%f epiy gw;wpa      

 tplaq;fis mwG nkhop NgRNthUld; gupkhwpf; nfhs;thu;. 

Nju;r;rp kl;lk;  11.1 : ,yq;ifapd; tuyhW> r%f kw;Wk; nghUshjhu epiy   

  gy;fyhrhuk; vd;gtw;iw mwG nkhopapy; tpgupg;ghu;. 

ghlNtis  : 20 

fw;wy; NgWfs;: 

 ,yq;ifapd; tuyhW> r%f kw;Wk; nghUshjhu epiy 

gy;fyhrhuk; njhlu;ghd tpdhf;fSf;F mwG nkhopapy; 

gjpyspg;ghu;. 

 ,yq;ifapd; tuyhW> r%f kw;Wk; nghUshjhu epiy 

gy;fyhrhuk; vd;git njhlu;ghd tplaq;fis njhFj;J 

ciuahw;Wthu;. 

 ,yq;ifapd; tuyhW> r%f kw;Wk; nghUshjhu epiy 

gy;fyhrhuk; njhlu;gpy; mwG nkhopapy; vOjpf;fhl;Lthu;. 

fw;wy; fw;gpj;jy; nraw;ghl;Lf;fhd mwpTWj;jy;fs; 

 

1. vdJ ,yq;ifg; gazk; 

 khztu;fs; fPOs;s fl;Liuia thrpj;J tpsq;f topfhl;Lq;fs; 

 nrtpkLj;J tpsq;fTk; re;ju;g;;gk; toq;Fq;fs; 

 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s mUk;gjq;fspdJk; nrhw;nwhlu;fspdJk; 

fUj;Jf;fis khztu;fSf;F njspTgLj;Jq;fs;  

 mtw;;iwf; nfhz;L thf;fpaq;fs; mikf;fg; gapw;rpfs; 

toq;Fq;fs;. 

 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s jfty;fisf; nfhz;L tpdhf;fs; 

mikf;fTk; mtw;Wf;Fg; gjpyspf;fTk; gapw;rpaspAq;fs;. 

 سريألنكا الي رحلتي

 لقضاء يفدعان هاتفيا أخي بي اتصل يوم ذا . سريألنكا في االسالمية النظيمية الجامعة في  استاذا ابراهيم أخي كان

 الدنيا نةج فتسمي لؤلؤة تشبه جزيرة سازور باني وأعجب  جدا مسرورا الدعوة بهذه فاصبح . سريألنكا في معه ايام

 وعندما ومريحة جميلة الرحلة كان .  عصرا الرابعة في القاهرة مطار الطائرة  ادر غ وقد, بالطائرة للسفر حجز 

  .لطيفا الطقس كان السريلنكي العالمي المطار في الطائرة هبط 
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, الخلف ليا التف ,  يناديني صوتا سمع  وفجأة المطار؟ في أخي سيقابلني هل:  أفكر كن ,  الطائرة من نزل  عندما

 .باالطمئنان فشعر , بأيديهم يلوحون كانوا.  االستقبال صالة في ينتظرون  تهوعائل أخي فرأي 

 الجامعة حيث بيرولي  الي وصلنا السريع الطريق في ساعة استغرق سفر وبعد. الصالة من وخرج  حقيبتي حمل 

 وقاعة عرائ شكل في بمسجد واعجب  الجامعة رحاب ودخل . سريالنكا جنوب في ساحلية بلدة هي االسالمية النظيمية

 خفيفة وجبة تناول  ثم قليال استرح  أخي سكن الي الوصول وبعد. عين شكل في

 مبانيال فيها شاهد  كولومبو عاصمتها االيام هذه خالل وزر . بالسعادة ظل  مألي. ايام عشرة سريألنكا في قضي 

  وزر المتوسط محافظة في كاندي نةمدي زر  كما الجميل الرملي والشاطئ الوطني والمتحف,  والفنادق. الشاهقة

 المصري باشا عرابي متحف فيها

 جدا .. يصعد وينحدر وينحني.. واستغرق  متعة  نوراليا الى الطريق ما زال ., باكرا نوراليا لزيارة كاندي من انطلق 

 وبعض ةوقريب صغيرة بعضها السالسل الجبلية الرائعة و الطريق الشالال  في وشاهد  ساعا  ثالث السفر حوالي

 وبعيدة ضخمة االخر

 ثالم الفواكه من لنوع مخصصة منه معينة مسافة كلومن الجدير بالذكر ان الطريق من كولومبو الي نوراليا كان  

 ....وهكذا والمكسرا  للكاشو ومنطقة والموز للخوخ ومنطقة للمانجو ومنطقة لالناناس مخصصة منطقة على مررنا

عني عندما!!  ؟ سريالنكا في ايام من ماقضي  اسعد وما  ان دب وال البلد هذا احبب  لقد"  له قل  المطار في أخي ودَّ

 "للا شاء ان اخري مرة ازوره

mUQ;nrhw;fs; 

   - ;fiuNahu efuk                     ساحلية بلدة  - ;gazj;jpw;F gjpTnra;Njd      للسفر حجز 

 kfpo;r;rp epiwe;j                بالسعادة مألي   - ;hkpah tshfk]                        الجامعة رحاب

                  -  cau;e;J nry;fpwJيصعد   - ;cau;e;j fl;blq;fs             الشاهقة لمباني   -

 tise;J nry;fpwJ                 وينحني                                       - gs;skpwq;FfpwJ وينحدر

  - ;ePu;tPo;r;rpfsالشالال   ;kiyj; njhlu;fs       الجبلية السالسل   -

 

 اللغوية التراكيب

fPOs;s thf;fpaq;fspy; Nfhbl;Lf; fhl;lg;gl;Ls;s gpuNahfq;fis tpsf;fp 

mtw;wpy; gapw;rpfis toq;Fq;fs; 

 هاتفيا أخي بي اتصل يوم ذا  .1

 بالطائرة للسفر حجز  .2

 الطائرة هبط  عندما .3

 يناديني صوتا سمع  .9
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 ينتظرون  وعائلته أخي رأي  .5

 السريع الطريق في ساعة استغرق سفر بعد .6

 جدا  متعة  نوراليا الى الطريق زال  ما .7

 .وبعيدة ضخمة راالخ وبعض وقريبة صغيرة بعضها .1

 

 

2. ,yq;if 

fw;wy; fw;gpj;jy; nraw;ghl;Lf;fhd mwpTWj;jy;fs; 

 khztu;fs; fPOs;s fl;Liuia thrpj;J tpsq;f topfhl;Lq;fs; 

 nrtpkLj;J tpsq;fTk; re;ju;g;;gk; toq;Fq;fs; 

 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s mUk;gjq;fspdJk; nrhw;nwhlu;fspdJk; 

fUj;Jf;fis khztu;fSf;F njspTgLj;Jq;fs;  

 mtw;;iwf; nfhz;L thf;fpaq;fs; mikf;f gapw;rpfs; toq;Fq;fs;. 

 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s jfty;fisf; nfhz;L tpdhf;fs; 

mikf;fTk; mtw;Wf;Fg; gjpyspf;fTk; gapw;rpaspAq;fs;. 

 

 سريالنكا

 الديمقراطية سريالنكا جمهورية الرسمي واسمها سيالن، باسم 1472و 1491 بين تسمى كان  التي سريالنكا

 حدود كالسريالن. آسيا جنوب في الهندية، القارة شبه جنوب الهندي المحيط شمال في تقع جزرية دولة هي االشتراكية،

 .الغربي جنوبها في المالديف، جزر ومع  كيلومترا 31 حوالي عنها تبعد التي الهند، مع شماال ، بحرية،

 ملتقى في االستراتيجي موقعها بفضل ولعب  .سنة آالف ثالثة عبر يمتد عريق، حضاري إرث ذا  دولة سريالنكا

 والوص الحرير طريق فترة إبان مهما دورا آسيا، شرق وجنوب آسيا غرب بين الرابطة الرئيسية، البحرية الطرق

 امتداد على سريالنكا، ُحِكم . اليابان ضد الحرب في الحلفاء لقوا  هامة قاعدة كان  حيث الثانية، ميةالعال للحرب

 ،عشر السادس القرن بداية في وهولندا البرتغال طرف من منها أجزاء اُحُتل  ثم محلية، ممالك طرف من سنة ألفي

,yf;fz tpjpfs; - 11 

 

وأخواتها كان  tpw;Fupa ,yf;fz tpjpfisj; njspTgLj;jp gapw;rpfs; toq;Fq;fs; 

 يم " في تعلاالول  الجزء– االبتدائية للمرحلة الرجاء من المعلم أن يعتمد علي الكتاب " النحو الواضح

 وأخواتها كانل القواعد النحوية
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 سياسية حركة الماضي القرن أوائل في نشأ  ثم .1115 في بكامله البلد على البريطانية اإلمبراطورية تسيطر أن قبل

 مع سلمية مفاوضا  بعد 1491 سنة في تأتى الذي السياسي، االستقالل على الحصول أجل من وناضل   قومية،

  .البريطاني المحتل

رسميتان،  تانلغ ريالنكاولس ..واللغا  واألعراق األديان متعدد غير انها بلد للبوذية، األولى المعاقل من سريالنكا ُتْعَتبرُ 

 والتاملية السكان أرباع ثالثة بها يتحدث التي السنهالية وهما

 ةلمدين الشرقية الضاحية في تقع التي كوتي جاياواردنابورا سري هي وعاصمتها ، رئاسي جمهوري الدولة نظام

 تنتقلو رلالحجار الكريمة ،تشته الهند كما وجوز والمطاط والبن الشاي وتصدير بإنتاج الجزيرة تشتهر. كولومبو

 دخل بأعلى هاسكان ويتمتع الحديث، الصناعي االقتصاد إلى تدريجيا من اقتصادها الزراعي التقليدي انتقاال سريالنكا

 . آسيا جنوب في للفرد

 فضال   الحيوي، اوبتنوعه الطبيعية والمناظر والشواطئ االستوائية الغابا  في المتمثل طبيعتها بجمال سريالنكا تشتهر

 لموقعها نظرا   ،الهند دمعة بتسمية سريالنكا وتشتهر. شهيرا   عالميا   سياحيا   مقصدا   جعلها الذي الثري، الثقافي التراث عن

 .المبتسم الشعب أرض تسمية إلى إضافة الجغرافي،

 ظهور قبل بها تجارية صلة على العرب كان فلقد أندونسيا، وجزر الهند إلى مع وصوله سريالنكا إلى اإلسالم وصل

 إلى منهم رسوال   أرسلوا االسالم عن سمعوا األصليين وعندما سكانها فاتخذها بعضهم موطنا وزاوجوا مع اإلسالم،

 خليفةبال الرسول والتقى, عنه باألخبار والعودة, الجديد الدين على للتعرف اإلسالمية الدولة مركز المنورة المدينة

 دركتهأ, علم بما قومه ليبلغ السمحة مبادئه تعلم أن وبعد عودته طريق وفي, نهع للا رضي الخطاب بن عمر الراشد

 الحين اصبح االسالم ينتشر رويدا رويدا.  فمنذ ذلك قومه إلى الدعوة بتبليغ خادمه فقام, الطريق في الوفاة

mUQ;nrhw;fs; 

  - ;dehafk]                      الديمقراطية  - FbauR                                جمهورية

                  fly; vy;iy            بحرية حدود   - ;Nrhryprk                                          االشتراكية

 ;gl;Lg;ghijf; fhyj;jpyالحرير طريق فترة إبان - Guhjd ehfupf kuGupik   عريق حضاري إرث

 ;cs;ehl;L muru;fshyمحلية ممالك طرف من -;Nerehl;Lg;gilfs                          الحلفاء لقوا 

  - ;murpay; Rje;jpuk            السياسي االستقالل -;Njrpathj murpay                     قومية سياسية-

                     Kjy; Nfhl;il                 األولى المعاقل             rkhjhdg; Ngr;Rthu;j;ijسلمية مفاوضا 

- cw;gj;jp  إنتاج  ;Ucj;jpNahfG+u;tnkhopfs, رسميتان لغتان

  - Vw;Wkjp                                                                                                                                 تصدير

 ;ghuk;gupa tptrhag; nghUshjhuk                                                             التقليدي الزراعي اقتصادها

  ;etPd ifj;njhopy; nghUshjhuk                                                             الحديث الصناعي االقتصاد

 ;ntg;gkz;lyf; fhLfs                  ستوائيةاال الغابا  ;Ms;tPj tUkhdk                       للفرد دخل

  - ;xd;wuf; fye;jduزاوجوا - capu;g;gy; tifik           الحيوي وبتنوعها
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 اللغوية التراكيب

fPOs;s thf;fpaq;fspy; Nfhbl;Lf; fhl;lg;gl;Ls;s gpuNahfq;fis tpsf;fp 

mtw;wpy; gapw;rpfis toq;Fq;fs;. 

 .آسيا جنوب في الهندية، القارة شبه جنوب الهندي المحيط الشم في تقع جزرية دولة هي .1

  عريق حضاري إرث ذا  دولة سريالنكا .2

 الثانية العالمية للحرب وصوال الحرير طريق فترة إبان مهما دورا .3

 محلية ممالك طرف من سنة ألفي امتداد على سريالنكا، ُحِكم  .9

 السياسي االستقالل على الحصول أجل من وناضل  .5

 واللغا  واألعراق األديان متعدد بلد انها غير للبوذية، األولى المعاقل من سريالنكا برُ ُتْعتَ  .6

 الحديث الصناعي االقتصاد إلى تدريجيا انتقاال التقليدي الزراعي اقتصادها من سريالنكا تنتقل .7

 شهيرا   عالميا   سياحيا   مقصدا   جعلها الذي الثري، الثقافي التراث عن فضال   .1

 .رويدا رويدا ينتشر االسالم اصبح الحين ذلك فمنذ قومه إلى الدعوة تبليغب خادمه فقام .4

 

 

,yf;fz tpjpfs; - 12 

 vd;why; vd;d vd;gij tpsf;fp mjw;fhd ,yf;fz tpjpfisj; njspTgLj;jp   بدل

mjpy; gapw;rpfs; toq;Fq;fs;. 

 لقواعدا تعليم في" الثالث الجزء– بتدائيةاال للمرحلة الواضح النحو"  الكتاب علي يعتمد أن المعلم من الرجاء •

   بدلل النحوية

 

    

3. kpd; fl;lzk; 

fw;wy; fw;gpj;jy; nraw;ghl;Lf;fhd mwpTWj;jy;fs; 

 khztu;fs; fPOs;s ciuahliy thrpj;J tpsq;f topfhl;Lq;fs; 

 nrtpkLj;J tpsq;fTk; re;ju;g;;gk; toq;Fq;fs; 

 ciuahlypy; ,lk;ngw;Ws;s mUk;gjq;fspdJk; 

nrhw;nwhlu;fspdJk; fUj;Jf;fis khztu;fSf;F 

njspTgLj;Jq;fs;  

 mtw;;iwf; nfhz;L thf;fpaq;fs; mikf;fg; gapw;rpfs; toq;Fq;fs;. 
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 ciuahlypy; ,lk;ngw;Ws;s jfty;fisf; nfhz;L tpdhf;fs; 

mikf;fTk; mtw;Wf;Fg; gjpyspf;fTk; gapw;rpaspAq;fs;. 

 ,t;Tiuahliy khztu;fs; ghj;jpuNkw;W thrpf;f re;ju;g;gk; 

toq;Fq;fs; 

 

 الكهرباء فاتورة

 !الشهر هذا الكهرباء فاتورة تضاعف .  احمد ام يا: االب

 الكهرباءي والفرن والخالط والمذياء والحاسوب االضاءة في: كثيرا الكهرباء نستهلك أصبحنا فقد ذلك في عجب ال:  االم

  ذلك وغير الكهربائية والمكواة والمكنسة والغسالة

 تبذير وهذا االضاءة وكذلك اليوم طول تعمل الكهربائية االجهزة ركونيت االوالد ان   أاَُلِحظُ : االب

 مستجيب ال كنول.  البي  ميزانية في يؤثر وهذا جدا كثيرا الكهرباء نستهلك نحن لهم وقلنا كثيرا االوالد مع تكلمنا: االم

 نقول لما

 ,لعل هذه الفكرة ستنجح في ادارة الكهرباء فكرة لدي: االب

 لفكرة ؟االم: ما هذه ا

 مكافأة واحد كل نعطي فسوف:  الكهرباء استهالك انخفض اذا لالوالد نقول: االب 

  االسلوب هذا نجرب هيا:  االم

  الثاني الشهر في

 نجح اسلوبنا ان اعتقد. الشهر هذا كثيرا الكهرباء فاتورة انخفض  للا ماشاء: االب

 االوالد؟ مكافأة واين:  االم

 للا شاء ان معي سأحضرها:  االب

  

mUQ;nrhw;fs; 

ط               - mjpfupj;Js;sJتضاعف     - ;fyit ,ae;jpuk                    الخال 

      - ;ryit ,ae;jpuk          الغسالة  - kpd;#is             الكهرباءي الفرن

  - tPl;L tuTnryT        البي ميزانية  - Vacuum cleaner                       الكهربائية المكنسة

                                                       - gupRمكافأة - kpd;Kfhik                                الكهرباء ادارة

 - ;ehd; mtjhdpf;fpNwdااَُلِحُظ 
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 اللغوية التراكيب

fPOs;s thf;fpaq;fspy; Nfhbl;Lf; fhl;lg;gl;Ls;s gpuNahfq;fis tpsf;fp 

mtw;wpy; gapw;rpfis toq;Fq;fs; 

 كثيرا الكهرباء نستهلك أصبحنا فقد ذلك في عجب ال .6

 اليوم طول تعمل الكهربائية االجهزة يتركون االوالد .2

 نقول لما مستجيب ال ولكن .3

 مكافأة واحد كل نعطي فسوف  الكهرباء استهالك انخفض اذا .4

 

,yf;fz tpjpfs; - 13 

 ;f;Fupa ,yf;fz tpjpfis cjhuzq;fs; %yk; tpsf;fp mjpy; gapw;rpfs ضمير

toq;Fq;fs;. 

 لقواعدا تعليم في" الثاني الجزء– االبتدائية للمرحلة الواضح النحو"  الكتاب علي يعتمد أن المعلم من الرجاء •

 ضميرل النحوية

 

 

4. ,yq;ifapy; ePu; kpd;tY 

fw;wy; fw;gpj;jy; nraw;ghl;Lf;fhd mwpTWj;jy;fs; 

 khztu;fs; fPOs;s fl;Liuia thrpj;J tpsq;f topfhl;Lq;fs; 

 nrtpkLj;J Nfl;fTk; tpsq;fTk; re;ju;g;;gk; toq;Fq;fs; 

 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s mUk;gjq;fspdJk; nrhw;nwhlu;fspdJk; 

fUj;Jf;fis khztu;fSf;F njspTgLj;Jq;fs; 

 mtw;;iwf; nfhz;L thf;fpaq;fs; mikf;fg; gapw;rpfs; toq;Fq;fs;. 

 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s jfty;fisf; nfhz;L tpdhf;fs; mikf;fTk; 

mtw;Wf;Fg; gjpyspf;fTk; gapw;rpaspAq;fs;. 

 

 سريالنكا في المائية الطاقة

 ليهع يعتمد اساسي حيوي مصدر هو االنهار في ويتدفق ويجري البحار ويتموج في السماء ينزل من نراه الذي الماء

 يرا والبح البحار  في وسائال الجبال ذروة علي وجليدا السماء في بخارا المادة هذه ولوال والنبا  والحيوان االنسان

 بها للاُ  منَّ  نعمة الطبيعي المورد وهذا  االرض وجه علي للحياة سببا للا جعلها التي لهيدروليكيةا دائرة ُوِجد  لما

  كثيرا السريالنكا
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 البحر ليا مائها ويسيل بالدي في االنهار اترك لن :اني احدهم فقال بكثير الماء اهمية القدماء سريالنكا ملوك شعر لقد

 اام.  والمزارع الحقول بها  ورووا القنوا  منها وحفروا المياه مجري في حيرا الب الملوك هؤالء بني وقد. اسرافا

 .بالماء ايضا الكهربائية الطاقة توليد في سريالنكا نجح  فقد الحديث العصر في

 ويطلق ائيةالكهرب الُمَول دا  تشغل التي التوربينا  يدير فانه منخفض مستوى إلى عال   مستوى من الماء يتدفق عندما

 حيث المياه مجرى عند السدود تقام الكهرمائية الطاقة ولتوليد. الكهرماء اسم الطريقة بهذه ُتولَد التي الكهرباء على

ا  فيها الُمول دا  بجانبها وتشيد اصطناعية بحيرا  تتكون  بسريالنكا طةالمتوس الجبلية المنطقة وفي. الكهربائية محطَّ

 الكهرمائية ةالطاق لتوليد مشروعا عشرين من اكثر

 الحجري والفحم كالنفط  االخري الطاقة مصادر الي الحاجة تزال فال  المائية الطاقة استغالل محاوال  من بالرغم

  هنا المطر عينقط وحينما الجبلية المنطقة المطرعلي نزول علي تعتمد سريالنكا في المائية الطاقة مشاريع الن والريح

 الجزيرة انحاء في الكهرباء قطع الي يضطر

  

mUQ;nrhw;fs; 

                             ePuhtp -بخار                       - ;rlg;nghUs المادة

                            - ;jputk سائل                          - gdpf;fl;b جليد

  - ;Fsq;fs                  لبحيرا  - ;ePupay; tl;lk          الهيدروليكية دائرة

 kpd;tY               الكهربائية الطاقة توليد                  - ;fhy;tha;fs القنوا 

                - ;jho;kl;lk منخفض مستوى                  - ;cau;kl;lk عال   مستوى

                                kpd;gpwg;ghf;fp  -الكهربائية الُمَول دا  - ;ePu;r;rf;fuk                      التوربينا 

                      - ;mizfs السدود                     - ;ePu;kpd;rhuk الكهرماء

ا                    - epyf;fup الحجري الفحم                   - ;epiyaq;fs محطَّ

  - ;rf;jp tskالطاقة 

,yf;fz tpjpfs; - 14 

الزم والفعل المتعديالفعل ا   f;Fupa ,yf;fz tpjpfis cjhuzq;fs; %yk; 

tpsf;Fq;fs;. mjpy; gapw;rpfisAk; toq;Fq;fs; 

 عليمت في"  الثالث الجزء– االبتدائية للمرحلة الواضح النحو"  الكتاب علي يعتمد أن المعلم من الرجاء •

 المتعدي والفعل االزم لفعلل النحوية القواعد
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ب اللغويةالتراكي  

fPOs;s thf;fpaq;fspy; Nfhbl;Lf; fhl;lg;gl;Ls;s gpuNahfq;fis tpsf;fp 

mtw;wpy; gapw;rpfs; toq;Fq;fs;. 

 السماء من ينزل نراه الذي الماء .6

 الهيدروليكية دائرة ُوِجد  لما السماء في بخارا المادة هذه ولوال .2

 سرافاا البحر الي مائها ويسيل بالدي في االنهار اترك لن اني .3

 التوربينا  يدير فانه منخفض مستوى إلى عال   مستوى من الماء يتدفق عندما .4

 الحاجة تزال فال  المائية الطاقة استغالل محاوال  من بالرغم .5

 

C.W.W.fd;dq;fu 

  

fw;wy; fw;gpj;jy; nraw;ghl;Lf;fhd mwpTWj;jy;fs; 

 khztu;fs; fPOs;s fl;Liuia thrpj;J tpsq;f topfhl;Lq;fs; 

 nrtpkLj;J tpsq;fTk; re;ju;g;;gk; toq;Fq;fs; 

 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s mUk;gjq;fspdJk; nrhw;nwhlu;fspdJk; 

fUj;Jf;fis khztu;fSf;F njspTgLj;Jq;fs; 

 mtw;;iwf; nfhz;L thf;fpaq;fs; mikf;fg; gapw;rpfs; toq;Fq;fs; 

 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s jfty;fisf; nfhz;L tpdhf;fs; mikf;fTk; 

mtw;Wf;Fg; gjpyspf;fTk; gapw;rpaspAq;fs; 

 C.W.W.fd;dq;fu gw;wp RUf;fkhd xU fl;Liuapid vOjpf; fhl;LkhW 

$Wq;fs; 

 سي. دبليو. دبليو. كانانجارا

َمْن أب التعيلم المجاني؟ هذا سؤال ال يزال ُيْلقي نحو الطالب في المدارس السريالنكية من االبتدائية الي الثانوية , 

ه وسؤال جواب  وسؤال ُيعتبر عدم معرفة الجواب له عارا للطالب. وسؤال َيشُعر الطالب عند جوابه الشكر والتقدير

لماذا..؟ ألن الصاحب للجواب عبقري فريد من العباقر الذين أحدثوا نقاط   ع السريالكيين حيثما كانوا..واحد عند جمي

 التحول في تاريخ الجزيرة سريالنكا, اذن وما الجواب ؟

 سي. دبليو. دبليو. كانانجارا.. جواب ُيفتخر به .. جواب ُيشكر له ... جواب عار  لمن ال يعرفه

وبطل من أبطال البالد الذين نازعوا   ي وسياسي وأول وزير للتعليم في مجلس الدولة لسيالنكانانجارا مدرس ومحام

 من أجل االستقالل في أوائل القرن العشرين ،
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تلقى   في جنوب سريالنكا. Balapitiya ، وهي قرية ريفية في Randombe ، في 3881أكتوبر  31ولد كانانجارا في 

ة في الدراسة والخطابة  .Randombeالتبشيرية في Wesleyan دراسته االبتدائية في مدرسة وأظهر مهارة رائع 

َنْته براعته المتنوعة من الفوز بمنحة ليواصل دراسته في كلية ريتشموند ، وهي مدرسة وطنية مرموقة  والرياضة .ومكَّ

 .في ذلك الوق 

ة بينما كان  حركة االستقالل تجمع قوة في عمل كانانجارا في البداية محاميا بعد أن ترك المدرسة ، ثم دخل السياس

 وشغل منصب   أُنُتخب للمجلس التشريعي السيالني ألول مرة ثم إلى مجلس الدولة. 3291في عام    انحاء الجزيرة .

 .رئيس المؤتمر الوطني السيالني ايضا

ا طوال ظام التعليم في سريالنكفي ن  بصفته وزير التعليم في مجلس الدولة ، أدخل كانانجارا إصالحا  واسعة النطاق

وأنشأ   األربعينيا . وفتح بها بابا امام الطالب المحرومين في المناطق الريفية ليحصلوا خالله علي التعليم المجاني.

ا للمدارس المركزية ، وقد أد  إنجازا    ايضا مدارس ثانوية عالية الجودة في المناطق الريفية من البالد كما بدأ مخطط 

 ارا الهامة في مجاال  التعليم إلى أن يشار إليه عادة باسم أب التعليم المجاني في سريالنكاكانانج

وتم حرق جثته وفقا للطقوس  3212سبتمبر  91، وتوفي في  3291تقاعد كانانجارا من نشاطته السياسية في عام 

سنوية تفتئ تشكر جهده ،  ومراسم تذكارية  ، هناك مؤسسا  تعليمية تفتئ تذكر اسمه  البوذية التقليدية

 شخصية يحي اسمه بعد وفاته  كانانجارا

mUQ;nrhw;fs; 

 jdpj;Jtkhd Nkij                      عبقري فريد - ytrf;fy;tp,                 التعيلم المجاني

   ;Rje;jpuk                                         الستقالل  - jpUg;G Kiz              نقاط التحول -

 ;Rje;jpu ,af;fk                          حركة االستقالل              - gpurpj;jk; ngw;w          مرموقة

 ;yq;if rl;lkd;w fTd;rpy,                                                    المجلس التشريعي السيالني

                                  ;njupthdhu             أُنُتخب - ;khepy fTd;rpy            مجلس الدولة

 gjtp                                                       منصب  - ;tfpj;jhu                                 شغل

   - ;[yq;if Njrpa fhq;fpu,                                     المؤتمر الوطني السيالني

      - ;ngupa mstpyواسعة النطاق  - ;rPu; jpUj;jq;fs                   صالحا 

 - ;Vio khztu;fsالطالب المحرومين - fy;tp Kiw                        نظام التعليم

ا   - ;kj;jpa fy;Y}upfsالمدارس المركزية  - ;jpl;lk                                    مخطط 

 ;Xa;T ngw;whu                                      تقاعد  - ;rhjidfs                            إنجازا  

  – ghuk;gupa ngsj;j ek;gpf;if للطقوس البوذية التقليدية

  - epidT tpohمراسم تذكارية 
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 التراكيب اللغوية

fPOs;s thf;fpaq;fspy; Nfhbl;Lf; fhl;lg;gl;Ls;s gpuNahfq;fis tpsf;fp 

mtw;wpy; gapw;rpfis toq;Fq;fs; 

 نحو الطالب في المدارس السريالنكية من االبتدائية الي الثانوية ال يزال ُيْلقي هذا سؤال       .6

 حيثما كانوا سؤال جوابه واحد عند جميع السريالكيين       .2

 قالل في أوائل القرن العشريناالست من أجل وبطل من أبطال البالد الذين نازعوا       .3

 ترك المدرسة بعد أن عمل كانانجارا في البداية محاميا       .4

 اسمه تفتئ تذكر هناك مؤسسا  تعليمية       .5

 جهده تفتئ تشكر ومراسم تذكارية سنوية       .1

  

5. m`;kj; muhgp gh\h 

fw;wy; fw;gpj;jy; nraw;ghl;Lf;fhd mwpTWj;jy;fs; 

 fPOs;s fl;Liuia khztu;fs; thrpj;J tpsq;f topfhl;Lq;fs; 

 nrtpkLj;J tpsq;fTk; re;ju;g;;gk; toq;Fq;fs;; 

 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s mUk;gjq;fspdJk; nrhw;nwhlu;fspdJk; 

fUj;Jf;fis khztu;fSf;F njspTgLj;Jq;fs; 

 mtw;;iwf; nfhz;L thf;fpaq;fs; mikf;fg; gapw;rpfs; 

toq;Fq;fs;. 

 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s jfty;fisf; nfhz;L tpdhf;fs; 

mikf;fTk; mtw;Wf;Fg; gjpyspf;fTk; gapw;rpaspAq;fs;. 

 

 

 باشا عرابي أحمد

 يشج وهزيمة عليها السيطرة اإلنكليز واستطاع اإلنكليزي االحتالل ُحكم ضد باشا بثورة   عرابي أحمد المصري قام

 المدة هذه بعد له وُسِمح ،1411 عام حتى 1113 منذ سريالنكا جزيرة إلى نفيه وتم عليه القبض وأُلِقيَ  عرابي،

  هناك، محليا   بطال   عرابي أصبح بسريالنكا، المنفى في ا  عام 11 قضائه أثناء .مصر إلى بالعودة

 .سريالنكا في الحياة وجه تغييرَ  عرابي بواسطتها استطاع التي المظاهرا  بعض يلي وفيما
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 الطربوش على عّرفهم .1

 المسلمين من متزايد عدد   ات جه األحمر، الطربوش يرتدي عرابي مثل قدير مصري   زعيم   شوِهد عندما

  لتقليد بسريالنكا المحليين

 وشالطرب ارتداء تقليد تبن   قد المحلية المجتمعا  كان  سريالنكا، مغادرته وق  وبحلول. يرتديه ما

 بالفعل

. 

 باسمه سريالنكا في شارٌع وُسمّي متحفًا منزله صبحأ .2

 لمحدودا جتمعالم من آخرين وألفراد   المسلمين، الجزيرة لمثق في ُملتقى كاندي بمدينة عرابي أحمد منزل كان

ار من للعديد وكذلك سريالنكا، إلى المنفيين للمصريين ن األجانب الزو  ين كانوا مم   الثائر يعراب بلقاء مهتم 

لته ،1413 عام عرابي منزل المصرية السفارة اشتر  السريالنكية، الحكومة من وبتشجيع  .الشهير  وحو 

 وهو باسمه، شارع   تسمية أيضا   الحكومة  قرر أعوام بضعة وبعد.الثقافي باشا عرابي ومركز لمتحف

 .كولومبو بمدينة مارادانا حي   في باشا عرابي شارع

 

 إسالمية مدرسة أول عرابي أّسس .3

 راءةق هناك المسلمون يستطع ولم سريالنكا، في موجودا   رسمي بشكل   العربية اللغة تعليم يكن لم آنذاك،

د الشأن، بهذا قلقهم عن المسلمون المثق فون أعرب وعندما .األصلية بلغته القرآن  يجد لم الذي عرابي، أك 

 خير فاعل أسس وبهذا، .اإلسالمية التعاليم أهمي ة على إنكليزية، بمدارس أطفاله إدراج سوى خيارا  

ل سريالنكي  .كولومبو بمدينة زاهرة كلية وهي ،1142 عام عرابي رعاية تح  إسالمية مدرسة أو 

 

 سريالنكا في ابنتيه ترك .4

ج  إلى معه المرأة تلك من الذكور األوالد عاد وبينما. أطفاال   منها وأنجب سريالنكية امرأة من عرابي تزو 

 مع أُجري  منشورة صحفية مقابلة   وبحسب .السريالنكية الحكومة من بأمر   هناك البنا  ترك قد فإنَّه مصر،

 في نكي  السريال السفير بمنصب ما لوق    خدم أنصار، إبراهيم واسمه السريالنكيين، أحفاده أحد فإنَّ  عائلته،

 .مصر

 

 سياسية َوْحدٍة خلق في ساعد .5

 كان البالد، إلى وصوله فقبل.طريقة من بأكثر هناك المسلم المجتمع سريالنكا في عرابي إقامة غي ر 

 عرابي جاء ثم .الهندوسية والتاميلية البوذية السنهالية: ُهوي تين بين ممزقين بسريالنكا المحليون المسلمون

، المستوى على مجتمعهم على ذلك وأث ر .مت حد واحد   صو    لهما ليكون الهويتين، تلك بين فأل ف  الروحي 

 .البرلمان في بمقاعد يفوزوا َكي ساعدهم وكذلك
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mUQ;nrhw;fs; 

 Njhy;tp                                                 هزيمة  - mij fl;Lg;gLj;j         عليها السيطرة

 ;ehLflj;jg;gl;l ,lk                         المنفى  - mtiuf; ifJnra;jJ  عل قبض -

 JUf;fpj; njhg;gp                                   الطربوش    - tho;f;ifg; Nghf;F     الحياة وجه

 ;re;jpf;Fkplk                                                   ُملتقى  - ;gpd;gw;wy                            قليد -

  - ;U milahsq;fs,ُهوي تين - ;gj;jpupif Neu;fhzy           صحفية مقابلة   -

 

  التراكيب اللغوية

fPOs;s thf;fpaq;fspy; Nfhbl;Lf; fhl;lg;gl;Ls;s gpuNahfq;fis tpsf;fp 

mtw;wpy; gapw;rpfis toq;Fq;fs; 

 اإلنكليزي االحتالل ُحكم ضد بثورة   عرابي أحمد صريالم قام .6

عليها السيطرة اإلنكليزُ  استطاع .2  عرابي جيشِ  هزيمةَ و ََ

 6096 عام حتى 6883 منذ سريالنكا جزيرة إلى نفيه تم .3

 هناك، محليا   بطال   عرابي أصبح بسريالنكا، المنفى في عاما   68 قضائه أثناء .4

 سريالنكا في الحياة وجه تغييرَ  ابواسطته عرابي استطاع التي لمظاهرا ا .5

د الشأن بهذا قلقهم عن المسلمون المثق فون أعرب عندما .1  عرابي أك 

 البرلمان في بمقاعد يفوزوا َكي ساعدهم كذلك .7

 

,yf;fz tpjpfs; - 15 

الموصول اسم_     اللتي,  الذين,  التي,  الذي    vd;gtw;wpd; ,yf;fz tpjpfis 

tpsf;fp mjpy; gapw;rpfis toq;Fq;fs; 

 يالثان الجزء– االبتدائية للمرحلة الواضح النحو"  الكتاب علي يعتمد أن المعلم من الرجاء  "

 الموصول النحوية السم القواعد تعليم في

 

 

6. K`k;kJ fh]pk; rpj;jp nyt;it 

fw;wy; fw;gpj;jy; nraw;ghl;Lf;fhd mwpTWj;jy;fs; 

 khztu;fs; fPOs;s fl;Liuia thrpj;J tpsq;f topfhl;Lq;fs; 

 nrtpkLj;J tpsq;fTk; re;ju;g;;gk; toq;Fq;fs; 

 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s mUk;gjq;fspdJk; nrhw;nwhlu;fspdJk; 

fUj;Jf;fis khztu;fSf;F njspTgLj;Jq;fs; 

 mtw;;iwf; nfhz;L thf;fpaq;fs; mikf;fg; gapw;rpfs; toq;Fq;fs;. 
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 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s jfty;fisf; nfhz;L tpdhf;fs; 

mikf;fTk; mtw;Wf;Fg; gjpyspf;fTk; gapw;rpaspAq;fs;. 

 rpj;jp nyt;it gw;wp RUf;fkhd xU fl;Liuapid vOj 

topg;gLj;Jq;fs;. 

 

 ليبي سيدِّي قاسم محمد

 تسبوين,  كاندي بمدينة والثقافة بالتدين اشتهر  مسلمة أسرة في  1131 عام يونيو 11 ليبي فى سيدي قاسم محمد ولد

 مسلم في سيالن، محامي أول  ليبي محمد والده كانو الهند في نادو تامل ساحل في استقروا الذين العرب الي اسالفه

 . 1133 عام في المورمان رئيس أيضا وكان

لبي ثم  حمدم األكبر شقيقه رعاية تح  االنجليزية واللغة التاملية واللغة العربية واللغة القرأن قراءة قاسم محمد تعلم

 ثم في المحكمة 1162عام  المقاطعة لكاندي في محكمة في محاميا تعلم العلم القانوني واجاد فيه مثل والده. ثم ُعي ن

في ذلك الزمان أخذ المسلمون يتأثرون بالفكرة الغربية, غير أن محمد قاسم شعر بخطورة ما و 1169 عام في العليا

كاندي  بلدية مجلس في كعضو ومنصبه القانونية مهنته الغربية الي االمة المسلمة من المصيبا . فألقى تعود به الفكرة

 وانفق جهده لمصلحة االمة عاجال واجال 

 السيايسيو الثقافي والديني واالقتصادي المجال في التقدم نحو يقودهم من الي وقتئذ المسلمين ليبي حاجة سيدي وعرف

ا في رأسه مسقط من فلم يجد بدا اال ان يتحمل نفسه هذه المسئولية واتخذ لقي الخبرة وت اإلصالحية لدعوته كاندي ميدان 

وا غير الن معظمهم كان سهلة بطريقة المسلمين بين والخطب الدروس يلقي والتشجيع من عرابي باشا المصري فصار

  مثقفين.

 لقرنا مطلع ظهروا في سريالنكا الذين اإلسالمي اإلصالح رواد من إسالميا   ليبي مفكرا   قاسم سيدي محمد وُيعتبر

 ن" باللغة العربيةنيسا "مسلم صحيفة فأصدر. لغويا وأديبا وكاتبا صحفيا كان ذلك، إلى وباإلضافة. التاسع عشرالميالدي

ولم يكتف بذلك فقط فاجتهد في تاسيس  عبده، محمد اإلمام أصدرها التي" الوثقى العروة" مجلة نمط على التاملية

 1141فبرواري   5المدارس للمسلمين في انحاء الجزيرة فمدرسة زاهرة في كولومبو كان  من انجازاته الوافرة  وفي 

المة المسلمة السريالنكية تشكره لخدماته البارزة ما دام  تذكره الي رحمة للا تعالي وا  ليبي سيدي قاسم انتقل محمد

 رحمه للا

mUQ;nrhw;fs; 

      - rl;lf; fy;tp                                         القانوني العلم      - fz;fhdpg;G                     رعاية

  ;khtl;l ePjpkd;wk                                           طعةالمقا محكمة   - ;cr;rePjpkd;wk         العليا المحكمة

 ;mtuJ gpwg;gplk                                              رأسه مسقط  - fz;b khefurig      كاندي بلدية

      - ;Kd;Ndhbfs                                                   رواد    - ;mDgtk                           الخبرة -

 mjNdhL Nru;j;J                              ذلك إلى وباإلضافة   - ;E}w;whz;L njhlf;fk  القرن مطلع

  - ;tbtpyنمط علي -
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اللغوية التراكيب  

fPOs;s thf;fpaq;fspy; Nfhbl;Lf; fhl;lg;gl;Ls;s gpuNahfq;fis tpsf;fp 

mtw;wpy; gapw;rpfs; toq;Ff 

 والثقافة بالتدين اشتهر  مسلمة أسرة في .6

 المصيبا  من المسلمة االمة الي الغربية الفكرة هب تعود ما بخطورة شعر .2

 التقدم نحو هميقود من الي وقتئذ المسلمين حاجة .3

 المسئولية هذه نفسه يتحمل ان اال بدا يجد فلم .4

 مثقفين غيرَ  كانوا هممعظم الن .5

 للمسلمين المدارس تاسيس يف فاجتهد فقط بذلك يكتف ولم .1

 ما زةالبار لخدماته تشكره السريالنكية المسلمة واالمة تعالي للا رحمة الي  ليب سيدي قاسم محمد انتقل .7

 للا رحمه تذكره دام 

,yf;fz tpjpfs; - 16 

الموصول اسم_    من, ما    vd;gtw;wpd; ,yf;fz tpjpfis tpsf;fp mjpy; gapw;rpfs; 

toq;Fq;fs; 

 عليمت في"  الثاني الجزء– االبتدائية للمرحلة الواضح النحو"  الكتاب علي يعتمد أن المعلم من اءالرج 

 النحوية القواعد

 

7. MWKf ehtyu; 

fw;wy; fw;gpj;jy; nraw;ghl;Lf;fhd mwpTWj;jy;fs; 

 khztu;fs; fPOs;s fl;Liuia thrpj;J tpsq;f topfhl;Lq;fs; 

 nrtpkLj;J tpsq;fTk; re;ju;g;;gk; toq;Fq;fs; 

 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s mUk;gjq;fspdJk; nrhw;nwhlu;fspdJk; 

fUj;Jf;fis khztu;fSf;F njspTgLj;Jq;fs; 

 mtw;;iwf; nfhz;L thf;fpaq;fs; mikf;fg; gapw;rpfs; 

toq;Fq;fs;. 

 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s jfty;fisf; nfhz;L tpdhf;fs; 

mikf;fTk; mtw;Wf;Fg; gjpyspf;fTk; gapw;rpaspAq;fs;. 

 MWKf ehtyu; gw;wp RUf;fkhd xU fl;Liuapid vOjpf; 

fhl;LkhW $Wq;fs; 
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 ناولر  أروموجام

 نالور دةبل في منزله وكان فيالالر طبقة إلى تنتمي هندوسية سيفية أسرة في  1122 عام ديسمبر 11 فى أروموجام ولد

 متخصص ذاستا رعاية تح  التاميلية اللغة قواعد و السنسكريتية الهندية اللغة أروموجام ودرس,جافنا جزيرة شبه في

  تبشيرية مسيحية مدرسة في إلنجليزيةا اللغة تعلم ثم بانديثار يسمي

 المدرسة مدير ستخدمها الفترة تلك وفي. والتاميلية اإلنجليزية اللغة لتعليم معلما المركزية جافنا كلية في ُعي ن دراسته بعد

 كتل خالل أروموجام وانفق, المسيحي األدب من وغيرها المقدس الكتاب ترجمة في للمساعدة برسيفال بيتر التبشيرية

 من العديد شرن في وسعي المسيحية  والقيم الغربية الثقافة تأثير تح  الحديثة، الهندوسية ليصيغ أفكاره الفترة

  الهندوسية، السيفية عن دفاعا األصلية النخيل ورقة في المخطوطا 

ِبعْ  ولم.  اساالفيدي سايفابراكاسا تسمى كان  التي للمدرسة تأسيسه الهندوسي المجتمع بناء في الجريئة محاوالته ومن  تتَّ

 واضح همف لديهم الذين الطالب من العديدَ  الجديد المدرسي النظام هذا وأنتج التقليدي التاميل التعليم نظام المدرسة هذه

  الغرب نحو موجه عالم في العمل على قادرين زالوا وما وطقوسهم لدينهم

 سنة ينوخمس س  عمره وكان 1174 ديسمبر  5 في أروموجام  وتوفي

 

mUQ;nrhw;fs; 

 -;Ntyhsu                                                 فيالالر  - ;irtf;FLk;gk                                سيفية أسرة

 -;gz;bju                                                     بانديثار  - ;ey;Y}u                                                        نالور

   cUthf;Ftjw;F                                ليصيغ  -fpwp];jtkp\d; ghlrhiy      تبشيرية مسيحية مدرسة

   ifnaOj;Jg; gpujp                          المخطوطا  - irt gpufhr                               سايفابراكاسا

  - ;rka rlq;Ffs طقوس - gizNaL                       ألصليةا النخيل ورقة

 

 

 اللغوية التراكيب

fPOs;s thf;fpaq;fspy; Nfhbl;Lf; fhl;lg;gl;Ls;s gpuNahfq;fis tpsf;fp 

mtw;wpy; gapw;rpfis toq;Fq;fs; 

 ة،الهندوسي السيفية عن دفاعا األصلية النخيل ورقة في المخطوطا  من العديد نشر في سعي .1

 الطالب من العديدَ  الجديدُ  المدرسيُ  النظامُ  هذا أنتج .2

 الغرب نحو موجه عالم في العمل على قادرين زالوا وما وطقوسهم لدينهم واضح فهم لديهم الذين .3
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8. ,yq;ifapy; gz;biffs; 

fw;wy; fw;gpj;jy; nraw;ghl;Lf;fhd mwpTWj;jy;fs; 

 fPOs;s fl;Liuia khztu;fs; thrpj;J tpsq;f topfhl;Lq;fs; 

 nrtpkLj;J tpsq;fTk; re;ju;g;;gk; toq;Fq;fs; 

 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s mUk;gjq;fspdJk; nrhw;nwhlu;fspdJk; 

fUj;Jf;fis khztu;fSf;F njspTgLj;Jq;fs; 

 mtw;;iwf; nfhz;L thf;fpaq;fs; mikf;fg; gapw;rpfs; 

toq;Fq;fs;. 

 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s jfty;fisf; nfhz;L tpdhf;fs; 

mikf;fTk; mtw;Wf;Fg; gjpyspf;fTk; gapw;rpaspAq;fs;. 

 ghlj;jpypUe;J nghUj;jkhd nrhw;Nrhbfis njupT nra;J 

mtw;iwf; nfhz;L thf;fpaq;fs; mikf;f topg;gLj;Jq;fs; c-k;: 

 )اعياد – يحتفل(

 

 سريالنكا االعياد في

يحتفل السريالنكيون بأعياد متنوعة حسب اختالفهم الدينية والعرقية . فللبوذيين وهم أغلبية السكان ثالثة أعياد في  

ذية والسنة. يحتفلون بالعيد ِويَثاْق في شهر ابريل ذكرا لمولد زعيمهم بوذا, وُبوَسْن في شهر مايو ذكرا لنشوء الفكرة الب

بوذين القدماء وذكر سيرة الرؤساء ال بيوتهم في سريالنكا . لعالقة هذين العيدين باعتقادهم الدينية يحتفلون بهما بتنوير

ومساعدة الناس بتقديم الطعام والشراب والتجنب عن شرب الخمر واكل اللحوم. واما عيدهم الثالث في الشهرابريل فال 

 ن الطعام والشراب واللباس .مانع لهم في احتفاله بما يريدون م

هم يحتفلون بهما حسب تقاليدهم الدينية فيتزينون بلباسوتايفونجال,  الهندوس في سريالنكا عيدان وهما تيفاولي عند

 الجديد ويذهبون الي معابدهم ويعبدون الهتهم ويضيئون بيوتهم

 الفطر وبعد انتهاء الحجاج من عيدب تفالاالح يبدأ رمضان نهاية مع األضحى. عيدعند المسلمين عيدان عيد الفطر و

 والرحمة الوالدينب والبر والجيران األقارب مع بالتواصل العيد األضحى . ويرتبط بعيد االحتفال الوقوف في العرفة يبدأ

 أجمل رتدوني الشمس شروق مع ذلك وبعد. لديهم مميز يوم لبداية الفجر لصالة المسلمون بالفقراء ويوم العيد يستيقظ

 النساء تتجمع وهناك. يرفعون اصواتهم بالتكبير والتحميد والتهليل العيد صالة وفي.  .العيد لصالة لالستعداد لديهم ام

 وبعد الصالة يتعانقون ويتبادلون بالتهاني والحلويا   العيد، في صالة الرجال لمشاركة واألطفال

 واجتماعا  للمناسبة، خاصة وصلوا  ن باعمال دينيةديسمبر احتفاال فيقومو 25 في الميالد عيدب يحتفل المسيحيون

لجدير ا الميالد. عشاء وتناول نويل بابا واستقبال الهدايا وتبادل الميالد شجرة وضع أبرزها اجتماعية وعادا  عائلية
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ا أنبالذكر ا تحتفل المسيحيين غير من كبيرة أعداد   والثالثين واحدال يف الجديدة السنة بوصول حتفلكما ي ، بهذا العيد أيض 

 السنة رأس ليلة ديسمبر من

 تعترف حكومة سريالنكا بهذه االعياد المتنوعة , اذ تعلن بان هذه االيام عطلة رسمية لجميع سريالنكيين 

 

mUQ;nrhw;fs; 

  - ;ngh]d                                                          ُبوَسنْ    - ;ntrhf                                     ِويَثاقْ 

  jilapy;iy                                                          مان فال   - ;jtpu;e;J nfhs;sy           التجنب

  - ;rka kuGfs                                           الدينية تقاليدهم   - jPghtsp                                تيفاولي

 - ej;jhu; jhj;jh                                                 نويل بابا   - Christmas tree               الميالد شجرة

  - ;tho;j;Jf;fsلتهانيا                          - Gj;jhz;Lالسنة رأس

 

اللغوية التراكيب  

fPOs;s thf;fpaq;fspy; Nfhbl;Lf; fhl;lg;gl;Ls;s gpuNahfq;fis tpsf;fp 

mtw;wpy; gapw;rpfis toq;Fq;fs; 

 والعرقية الدينية اختالفهم حسب متنوعة باعياد السريالنكيون يحتفل .1

 بوذا زعيمهم لمولد ذكرا ابريل شهر في ِويَثاقْ  بالعيد يحتفلون .2

 واللباس والشراب الطعام من يريدون ماب احتفاله في لهم مانع فال .3

 بالفقراء الرحمةو بالوالدين البرو والجيران األقارب مع بالتواصل العيد يرتبط .9

 ,yf;fz tpjpfs; - 17 

,جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم    vd;gtw;wpd; ,yf;fz tpjpfis tpsf;fp mjpy; 

gapw;rpfisAk; toq;Fq;fs;. 

 عليمت في"  الثاني جزءال– االبتدائية للمرحلة الواضح النحو"  الكتاب علي يعتمد أن المعلم من الرجاء 

 سالم مؤنث وجمع سالم مذكر جمعل النحوية القواعد
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Nju;r;rp 12:  mwG - ,];yhkpa tuyhw;Wld; njhlu;Gila 

epfo;Tfs; kdpju;fs; gw;wpa tplaq;fis mwpe;J 

vLj;Jiug;ghu;. 

Nju;r;rp kl;lk;  62:6  mwG - ,];yhkpa tuyhw;Wld; njhlu;Gila 

epfo;Tfis mwpe;J tpgupg;ghu;. 

ghlNtis:   20 

fw;wy; NgWfs;: 

 mwG ,];yhkpa tuyhw;Wld; njhlu;Ggl;l epfo;Tfis thrpj;Jk; 

nrtpkLj;Jk; tpdhf;fSf;F tpilaspg;ghH. 

 mwG - ,];yhkpa tuyhw;Wld; njhlu;Gila epfo;Tfis mwpe;J 

gpwUf;F vLj;Jiug;ghH. 

 mwG - ,];yhkpa tuyhw;Wld; njhlu;Gila epfo;Tfis thrpj;Jk; 

nrtpkLj;Jk; RUf;fj;ij vOjpf;fhl;LthH. 

fw;wy; fw;gpj;jy; nraw;ghl;Lf;fhd mwpTWj;jy;fs; 

1. tpz;Zyf ahj;jpiu 

 khztu;fs; fPOs;s fl;Liuia thrpj;J tpsq;f topfhl;Lq;fs; 

 nrtpkLj;J tpsq;fTk; re;ju;g;;gk; toq;Fq;fs; 

 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s mUk;gjq;fspdJk; nrhw;nwhlu;fspdJk; 

fUj;Jf;fis khztu;fSf;F njspTgLj;Jq;fs;  

 mtw;;iwf; nfhz;L thf;fpaq;fs; mikf;fg; gapw;rpfs; toq;Fq;fs;. 

 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s jfty;fisf; nfhz;L tpdhf;fs; mikf;fTk; 

mtw;Wf;Fg; gjpyspf;fTk; gapw;rpaspAq;fs;. 

والمعراج االسراء  

ا وسلم عليه للا صلى ِبي  النَّ  كانَ  ة   وهو- الُبَراق وَمَعه السالم عليه جبريلُ  فجاَءهُ  الَحَراِم، المسجدِ  في نائم   يضاءُ بَ  َدابَّ

اقة    َبْي ِ  إلى فَوَصلَ . َبَصُره َينتهي حيثُ  ِرجليهِ  يضعُ  الُبَراقُ  وسلم. وكانَ  عليه للا صلى النَِّبي   فَرِكَبهُ  -لََمَعان لها برَّ

، في سِ المقدِ  الة عليه النَِّبيُّ  فَصلَّى لحظا   الم الصَّ لَّمِ  ِمْثل وهو- بالِمْعَراجِ  أُِتيَ  ُثمَّ  المسجِد، تحيَّةَ  ركعتينِ  فيه والسَّ  السُّ

 .السالم عليهم األنبياء بعضَ  َيَرى وسلم عليه للا صلى النَِّبيُّ  بها َيمرُّ  سماء   ُكل   وفي -َعليها يْرَقى درجا    لهُ 

 .َجَناح   ستمائة له الحقيِقيَّةِ  ُصورِتهِ  على السالم عليه جبريلَ  رأى وهناكَ . الُمْنَتَهى ِسْدَرةِ  إِلى به ِهبَ ذُ  ثم

ْدَرةَ  َتَغشَّ ِ  ُثمَّ  ب   أَْنوارُ  الس  لَوا ُ  وفُِرَض ِ  أَوَحى، ما إليه للاُ  َفأوَحى َوَعال، َجلَّ  الرَّ  .الَخْمسُ  الصَّ

الم عليهم باألنبياءِ  وصلَّى األقصى، المسجدِ  إلى وسلم عليه للا صلى النَِّبيُّ  َعادَ  ثم ا السَّ ةَ مَ  إلى َرَجعَ  ُثمَّ . إَمام   .كَّ
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َباِح، وفي ُبوهُ، َحَصَل، بما قريش   ُكفَّارَ  أَخبرَ  الصَّ  ْكر  بَ  أََبا ِرجال   وأَْخَبرَ . اإلِيمان ِضَعافِ  ِمنْ  آَمنَ  َمن َبعضُ  وارَتدَّ  فَكذَّ

يَ  .َصَدقَ  فقدْ  ذلكَ  قالَ  كانَ  إنْ : فقالَ  ه،عن للا رضيَ  يق اليوم ذلك من فسم  د   .بالص 

 يكنْ  لم لموس عليه للا صلى النَِّبيَّ  ألنَّ - الَمقِدسَ  َبي َ  لهم َيِصفَ  أَنْ  وسلم عليه للا صلى النَِّبي   من قريش   ُكفَّارُ  َطلَبَ 

اِم؟ وكانَ  ِمن القاِدَمةِ  قاِفلَِتَنا عن أَخِبْرَنا: فقالوا .فيه شيء   ُكلَّ  لهم َفَوَصفَ  -ذلك قبل رآه ريقِ  في َرآها الشَّ  على وهو الطَّ

ُمها الشَّْمِس، ُطلوعِ  مع كذا يومَ  َتأِْتيْ : وقال وأَحوالِها، ِجَمالِها بعَددِ  َفأخبَرهم الُبَراِق،  .رَماِدي() أَْوَرق َجَمل   َيتَقدَّ

ةَ مَ  َخارجَ  اليوم ذلك في َخرج كفار قريش  !أشَرق ْ  قدْ  الشَّمسُ  هذه: أحُدهم فقال َينتظروَن، كَّ

ُمها أقبل ْ  قدْ  الَقافلةُ  وهذهِ : آخرُ  فقالَ  د َقالَ  كما األَوَرقُ  الَجَملُ  َيتقدَّ ا إال َذلكَ  َيِزْدهم فلمْ  .!ُمَحمَّ ا ِكبر   .وِعَناد 

ةُ  فهذهِ  هِ  ُمعِجَزة   للاُ  َجَعلَها التي والِمْعَراجِ  اإلسَراءِ  ِقصَّ  مما. هِ َشَرفِ  وَعظيمِ  َفْضلِه على َتُدلُّ  وسلم عليه للا صلى لَنِبي 

ِتهِ  واالقتداءِ  طاَعِتهِ  على َنْحِرصُ  يجعلنا  بُسنَّ

mUQ;;nrhw;fs;;  

        ;khdpy; gytPdkhdtu;fs> -اإلِيمان    ِضَعافِ           ;nehbg;nghOJfspy   -  لحظا    في

  - ;rhk;gy; epw xl;lfkأَْوَرق َجَمل  

 

 اللغوية التراكيب

fPOs;s thf;fpaq;fspy; Nfhbl;Lf; fhl;lg;gl;Ls;s gpuNahfq;fis tpsf;fp 

mtw;wpy; gapw;rpfis toq;Fq;fs; 

ا وسلم عليه للا صلى النَِّبي   كانَ  .6  الَحَرامِ  المسجدِ  في نائم 

 َبَصُره َينتهي حيثُ  ِرجليهِ  يضعُ  الُبَراقُ  وكانَ  .2

 .السالم عليهم األنبياء بعضَ  َيَرى وسلم عليه للا صلى النَِّبيُّ  بها َيمرُّ  سماء   ُكل   وفي .3

يَ . َصَدقَ  فقدْ  ذلكَ  قالَ  كانَ  إنْ  .4 يق اليوم ذلك من فسم  د   .بالص 

ريقِ  في َرآها وكانَ  .5  الُبَراقِ  على وهو الطَّ

ةَ  َخارجَ  اليوم ذلك في قريش كفار َخرج .1  َينتظرونَ  َمكَّ

ا إال كَ َذل ِزْدهميَ  فلمْ  .7 ا ِكبر   .وِعَناد 

 الشَّامِ  ِمن القاِدَمةِ  قافِلَِتَنا عن أَخِبْرَنا .8

,yf;fz tpjpfs; - 18 

 vd;why; vd;d vd;W $wp mjw;Fupa ,yf;fz tpjpfis tpsf;fp انواع االعراب

mjpy; gapw;rpfis toq;Fq;fs; 

 تعليم في"  الثاني الجزء– دائيةاالبت للمرحلة الواضح النحو"  الكتاب علي يعتمد أن المعلم من الرجاء 

 االعراب نواعأل النحوية القواعد
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2. `p[;uj; 

fw;wy; fw;gpj;jy; nraw;ghl;Lf;fhd mwpTWj;jy;fs; 

 khztu;fs; fPOs;s fl;Liuia thrpj;J tpsq;f topfhl;Lq;fs; 

 nrtpkLj;J tpsq;fTk; re;jug;;gk; toq;Fq;fs 

 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s mUk;gjq;fspdJk; nrhw;nwhlu;fspdJk; 

fUj;Jf;fis khztu;fSf;F njspTgLj;Jq;fs;  

 mtw;;iwf; nfhz;L thf;fpaq;fs; mikf;fg; gapw;rpfs; toq;Fq;fs;. 

 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s jfty;fisf; nfhz;L tpdhf;fs; mikf;fTk; 

mtw;Wf;Fg; gjpyspf;fTk; gapw;rpaspAq;fs;. 

النبوّية الهجرة  

 ةمك في ديارهم من األوائل والمسلمين -وسل م عليه للا صل ى- محمد للا رسول انتقال هي النبوي ة الهجرة

مة  وأتباعها اإلسالم لرسالة قريش مشركي أذى اشتداد بعد المنورة، المدينة إلى الُمكرَّ

ة -والسالم الصالة عليه- ات خذ وقد  لىع فقواات   قد قريش زعماء إن   حيث هجرته، خبر عن للت عمية وسائل عد 

ة، فيذلتن كبرائهم من رجال   عشر أحد لذلك وانتدبوا الليلة، تلك في -وسل م عليه للا صل ى- الرسول قتل  الُمهم 

 ويتل وهو التراب وجوههم على وحثى ِنيام، وهم ليال   بينهم من خرج -والسالم الصالة عليه- الرسول أن   إال

ا   ْيِديِهمْ أَ  َبْينِ  ِمن َوَجَعْلَنا: )تعالى للا قول ا   َخْلِفِهمْ  َوِمنْ  َسد   لذينا واستيقظ ،(ُيْبِصُرونَ  اَل  َفُهمْ  َفأَْغَشْيَناُهمْ  َسد 

  .تمويههمل السالم؛ عليه النبي   فراش في نام قد -عنه للا رضي- عليا   وجدوا عندما خيبتهم على قتله يريدون

با  ت ثور غار في -عنه للا رضي- لصديقا بكر أبو ورفيقه -وسل م عليه للا صل ى- للا رسول اختبأ  أن من حس 

يق بكر أبو قال الغار، باب على قريش مشركي أحد وقف وعندما قريش، ُتدركهما  للا صل ى للرسول الصد 

ُ  باْثَنْينِ  بكر   أبا يا َظنُّكَ  ما: )فقال ،(أبصرنا قدمه رفع أَحَدُهم أن   لو: )وسل م عليه  تعالى للا وخل د ،(ثالُِثُهما للاَّ

ُ  َنَصَرهُ  َفَقد َتنُصروهُ  إاِل  : )سبحانه فقال العزيز؛ كتابه في الموقف هذا  إِذ اثَنينِ  يَ ثانِ  َكَفروا الَّذينَ  أَخَرَجهُ  إِذ للاَّ

َ  إِنَّ  َتحَزن ال لِصاِحِبهِ  َيقولُ  إِذ الغارِ  ِفي ُهما ُ  َفأَنَزلَ  َمَعنا للاَّ َدهُ  َعلَيهِ  َسكيَنَتهُ  للاَّ  َكلَِمةَ  َجَعلَ وَ  َتَروها لَم ِبُجنود   َوأَيَّ

فلى َكَفُروا الَّذينَ  ُ  الُعليا ِهيَ  للاَِّ  َوَكلَِمةُ  السُّ   )َحكيم   َعزيز   َوللاَّ

ديق، ورفيقه -السالم عليه- النبي   عن البحث في نفسه ُيجهد فرسه على مالك بن ُسراقة لحقَ  او الص   أن كاد لم 

مال في رسهف قوائم فغاص  عليه فدعا بذلك، -السالم عليه- النبي   فأخبر يق؛الصد بكر أبو له تنب ه يصلهما  الر 

ر بطنها، إلى  منه لبفط والسالم، الصالة عليه النبي   دعوة أصابته قد أن ه سراقة فعرف السير؛ عليها وتعس 

 -سل مو عليه للا صل ى- النبي   له فدعا بهم، اللحاق أراد من ويكف   عنهم يرجع أن وعاهدهم بالنجاة، له يدعوَ  أن

  .الخبر عنهم ُيَعم ي فرجع

 مسجد ولأ بنى حيث أيام بضعة بقباء ضاحيتها في نزل المدينة إلى وسلم عليه للا صلى الرسول هجرة بعد

 ."يثرب" آنذاك تسمى كان  التي المدينة إلى طريقه واصل ثم قباء، مسجد وسمي اإلسالم في
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،وطمع وسرور   بالغ   بفرح   وأطفاال   ونساء   رجاال   كل هم مسلمونال استقبله المدينة دخل وعندما  من كل كبير 

 لهم قال سلمو عليه للا صلى لكنه ،"القصواء" ناقته باعتراض النبي استضافة شرف نيل في األنصار سكانها

 بفطل وسهيل، سهل هما األنصار من يتيمين لغالمين مربد في برك  أن إلى" مأمورة فإنها سبيلها خلوا"

 يبتاعه أن إال فأبى ،..."للا رسول يا لك نهبه بل" فقاال مسجده فيه ليبني المربد يشتري أن منهما الرسول

 .دنانير عشرة الثمن لهما فدفع منهما

 ينقل بوي،الن المسجد بناء في وسلم عليه للا صلى الشريفة بيده وبدأ المكان، بإصالح أصحابه الرسول أمر

 آلخرةا عيش العيش إن اللهم" ويردد معهم فيرتجز يرتجزون وهم بنفسه اللبـِـن ويحمل أصحابه مع الحجارة

 األنصاري   أي وب أبي منزل في  الرسول أقام المسجد  بناء من انتهي فحتي". والمهاجرة األنصار فارحم

 معدودة   أشهرا  

ة، له حقا   اإلسالم فيصبح اإلسالم؛ دولة بناء مرحلة النبوي ة الهجرة بعد لتبدأ  نبي   ايقوده دولة له ودينا   قو 

حمة د الر   وسل م عليه للا صل ى محم 

 

mUQ;;nrhw;fs; 

     kiwg;gjw;F                                                        - للت عمية           lk;ngau;T,         -انتقال 

  ;J}tpdhu                        –)على(  َحَثى ;epakpj;jdu          - انتدبوا

    Gije;jJ                      غاص       ;thf;fspj;jhu   –عاهدهم 

                ;fhag;NghLk; ,lk; NguPj;jk   –الِمْربد     xl;lfj;ij topkwpj;J–ناقته  باعتراض

  - ;Koq;fpdu  يرتجزون

 اللغوية التراكيب

fPOs;s thf;fpaq;fspy; Nfhbl;Lf; fhl;lg;gl;Ls;s gpuNahfq;fis tpsf;fp 

mtw;wpy; gapw;rpfis toq;Fq;fs; 

 ،ِنيام وهم ليال   بينهم من خرج -والسالم الصالة عليه- الرسول أن   إال .6

 نبي  ال فراش في نام قد -عنه للا رضي- عليا   وجدوا عندما خيبتهم على قتله يريدون الذين استيقظ .2

يق بكر أبو قال الغار، باب لىع قريش مشركي أحد وقف عندما .3  الصد 

ا .4  بذلك -السالم عليه- النبي   فأخبر الصديق؛ بكر أبو له تنب ه يصلهما أن كاد ولم 

مال في فرسه قوائم فغاص  .5  بطنها إلى الر 

 قباء مسجد وسمي اإلسالم في مسجد أول بنى حيث أيام بضعة بقباء ضاحيتها في نزل .1

 كبير   وسرور   بالغ   بفرح   وأطفاال   ونساء   رجاال   كل هم نالمسلمو استقبله المدينة دخل عندما .7

 .دنانير عشرة الثمن لهما فدفع منهما يبتاعه أن إال فأبى .8

ة له حقا   اإلسالم فيصبح .0 حمة نبي   يقودها دولة له دينا  و ،قو   الر 
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,yf;fz tpjp;fs; - 19 

ل من أن والفعل  vd;why; vd;d vd;W $wp mjw;Fupa ,yf;fz tpjpfis مصدرالمئو 

tpsf;fp mjpy; gapw;rpfs; toq;Fq;fs; 

;  القواعد تعليم في"  الثالث الجزء– االبتدائية للمرحلة الواضح النحو"  الكتاب علي يعتمد أن المعلم من الرجاء

لل النحوية والفعل أن من مصدرالمئو   

 

3. tpdh tpilj; njhFg;G 

fw;wy; fw;gpj;jy; nraw;ghl;Lf;fhd mwpTWj;jy;fs; 

 fPOs;s tpdh tpilj; njhFg;ig khztu;fs; thrpj;J tpsq;f 

topfhl;Lq;fs; 

 nrtpkLj;J tpsq;fTk; re;jug;;gk; toq;Fq;fs 

 njhFg;gpy; ,lk;ngw;Ws;s mUk;gjq;fspdJk; nrhw;nwhlu;fspdJk; 

fUj;Jf;fis khztu;fSf;F njspTgLj;Jq;fs; 

 mtw;;iwf; nfhz;L thf;fpaq;fs; mikf;fg; gapw;rpfs; toq;Fq;fs;. 

 njhFg;gpy; ,lk;ngw;Ws;s jfty;fisf; nfhz;L tpdhf;fs; mikf;fTk; 

mtw;Wf;Fg; gjpyspf;fTk; gapw;rpaspAq;fs;. 

 

 القرأن جمع في وأجوبة أسئلة

 ؟«لحافظون له وإنا الذكر نزلنا نحن إنا» تعالي قوله مفهوم وما:  سؤال 

دُ : جواب  يزيد وال حرف منه ينقص ال حتي الكريم كتابه بحفظ تعالي للا تعهُّ

 عاما؟ ٣٢من يقرب ما لفترة للا رسول علي القرآن نزل كيف: سؤال

 المذكورة للفترة للا رسول علي( امتفرق) منجما القرآن نزل: جواب

 ؟(فليمحه القرآن غير كتب ومن عني، تكتبوا ال( )ص) الرسول قول من تفهم ماذا: سؤال

 آخر شيء أي كتابة عن ونهي الحماية من لمزيد القرآن آيا  بكتابة أصحابه طالب( ص) الرسول ان أفهمُ : جواب

 القرأن  مع ِاْلتباسه خشية

 ؟ القرآن كتابة في الصحابة استعملها التي األدوا  هي وما: سؤال

 واأللواح لعظاموا الجلود علي يكتبون فكانوا ، أدوا  من بيئتهم في يتوفر ما القرآن كتابة في الصحابة استعمل: جواب

 ونحوها والحجارة
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 الصديق؟ بكر أبي يد علي واحد كتاب في القرآن لجمع سببا  كان  التي المعركة  هي وما: سؤال

 المرتدين، ضد أبوبكر خاضها التي «اليمامة» معركة: جواب

 المعركة؟ في قُِتلوا قد القراء من كبيرا عددا راي لما عمر خاف ِممَّ : سؤال

 وتدوينه جمعه في اإلسراعَ  بكر ابي من فطلب ُحفَّاِظه بذهاب القرآن ذهاب من عمر خاف: جواب

 ؟ نالقرآ جمع علي لتوليته ثاب  بن زيد مؤهال  ما: سؤال

ا ألن: جواب  ليهع للا صلي النبي زمن في حفظه وكان قلب، ظهر عن للقرآن حافظا   وكان الوحي، كتاب من كان زيد 

 األخيرة العرضة وفق وسلم

 لحمل ثقل جمع القران ؟  صدره انشرحمتي  :سؤال

 بأهمية هأقنعا وعمر لما بكر أبا لكن قبل من به يقم للا لم رسول ألن البداية الثقل في استشعر قد زيد وكان :جواب

 لحملها صدره انشرح المهمة

 األمصار؟ جميع في وتوحيدها المصاحف نسخ في الثالث الخليفة وما الدوافع الَن يفكر :سؤال

 القرآن  قراءة الفتن والخوف من اختالف المسلمين في بعض أثار  لدرجة األمصار في القراءا  تعدد :جواب

  للقرآن جديد بجمع عثمان قامهل  :سؤال

 واحدة   قراءة   علي الناس جمع هي فعله فيما األهم الخطوة لكن للقرآن جديد بجمع عثمانال, لم يقم  :جواب

mUQ;;nrhw;fs;; 

 fl;lk; fl;lkhf                                                 - َمْنجما       tpsf;fk; vd;d               –مفهوم  ما

  ;jifikfs                                                   مؤهال     ;njhLj;jhu                           –خاض 

    - ;fhuzpfsالدوافع      epakpg;gjw;F                       –لتوليته 

 

اللغوية التراكيب  

fPOs;s thf;fpaq;fspy; Nfhbl;Lf; fhl;lg;gl;Ls;s gpuNahfq;fis tpsf;fp 

mtw;wpy; gapw;rpfis toq;Fq;fs; 

 المذكورة للفترة للا رسول علي( متفرقا) منجما القرآن نزل .1

 الحماية من لمزيد القرآن آيا  بكتابة أصحابه طالب .2

 القرأن  مع ِاْلتباسه خشية آخر شيء أي كتابة عن ونهي .3

 أدوا  من بيئتهم في يتوفر ما القرآن كتابة في الصحابة استعمل .9

 المعركة؟ في قُِتلوا قد القراء من كبيرا عددا راي لما عمر فخا ِممَّ  .5
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 ُحفَّاِظه بذهاب القرآن ذهاب من عمر خاف .6

 الفتن بعض أثار  لدرجة األمصار في القراءا  تعدد .7

 واحدة   قراءة   علي الناس جمع هي فعله فيما األهم الخطوة لكن .1

 

 

,yf;fz tpjpfs; - 20 

المفعول الجله  vd;why; vd;d vdf; Fwpg;gpl;L mjw;Fupa rl;l tpjpfis 

tpsf;fp mjpy; gapw;rpfis toq;Fq;fs; 

 يالثان الجزء– االبتدائية للمرحلة الواضح النحو"  الكتاب علي يعتمد أن المعلم من الرجاء  "

 الجله النحوية للمفعول القواعد تعليم في
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Nju;r;rp 12:  mwG - ,];yhkpa tuyhw;Wld; njhlu;Gila 

epfo;Tfs; kdpju;fs; gw;wpa tplaq;fis mwpe;J 

vLj;Jiug;ghu;. 

Nju;r;rp kl;lk; 12.2:  mwG - ,];yhkpa tuyhw;Wld; njhlu;Gila 

MSikfis mwpe;J tpgupg;ghH. 

ghlNtis:    20 

fw;wy; NgWfs; 

 mwG ,];yhkpa tuyhw;Wld; njhlu;Ggl;l MSikfs; gw;wpa 

tplaq;fis thrpj;Jk; nrtpkLj;Jk; tpdhf;fSf;F tpilaspg;ghH 

 mwG ,];yhkpa tuyhw;Wld; njhlu;Ggl;l MSikfs; gw;wp 

mwpe;J gpwUf;F vLj;Jiug;ghH. 

 mwG ,];yhkpa tuyhw;Wld; njhlu;Ggl;l MSikfs; gw;wpa 

jfty;fis thrpj;Jk; nrtpkLj;Jk; RUf;fj;ij vOjpf;fhl;LthH. 

 

4. mG+gf;fu; ]pj;jPf; (uop) 

fw;wy; fw;gpj;jy; nraw;ghl;Lf;fhd mwpTWj;jy;fs; 

 fPOs;s FLk;g mku;it khztu;fs; thrpj;J tpsq;f 

topfhl;Lq;fs; 

 nrtpkLj;J tpsq;fTk; re;ju;g;;gk; toq;Fq;fs; 

 mku;tpy; ,lk;ngw;Ws;s mUk;gjq;fspdJk; nrhw;nwhlu;fspdJk; 

fUj;Jf;fis khztu;fSf;F njspTgLj;Jq;fs; 

 mtw;;iwf; nfhz;L thf;fpaq;fs; mikf;fg; gapw;rpfs; 

toq;Fq;fs;. 

 mjpy;; ,lk;ngw;Ws;s jfty;fisf; nfhz;L tpdhf;fs; 

mikf;fTk; mtw;Wf;Fg; gjpyspf;fTk; gapw;rpaspAq;fs;. 

 ghj;jpuNkw;W ebf;f topfhl;Lq;fs; 

 mG+gf;fu; (wop) mtu;fs; gw;wp fl;Liu vOJtjw;F gapw;rp 

toq;Fq;fs; 

 ابو بكر وضي اهلل عنه

 للا لىص للا رسول صحابة عن ألبنائه يحكي األب بدأ العشاء تناولهم وبعد عائلية جلسة في محمود أسرة اجتمع 

 كرب أبو وأولهم,  الكرام الصحابة هؤالء أخبار من يعلمونه ما سرد في أسماء وشقيقته محمود وتسابق وسلم عليه

 عنه للا رضي الصديق
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 في روهوالغا في هما إذ اثنين وثاني الراشدين الخلفاء أول الصديق بكر أبا أن أبي يا قرأ :  فقال الحديث محمود بدأ

 ايتهابرع يقوم أن أوصاه أن بعد وتركه,  يعبدونها كانوا التي األصنام لزيارة األيام إحدى في والده به ذهب طفولته

 أن أريك : ساخرا فقال,  بالطبع الصنم يجبه فلم,  فأطعمني ائعج إني:  األصنام من لواحد بكر أبو فقال لها والصالة

 .وجهه على فوقع الصنم على وألقاها صخرة فأخذ يجبه ولم,  تكسوني

 عوف بن الرحمن وعبد,  عفان بن عثمان يده على وأسلم,  الرجال من أسلم من أول عنه للا رضي بكر وأبو: أسماء

  للا عبيد بن وطلحة وقاص أبي بن وسعد

 يبق لمو أنفقها,  درهما ألف أربعين يمتلك وكان إلسالمهم يعذبون كانوا العبيد من سبعة أعتق هجرته قبيل:  محمود

  فقط االف خمسة اال معه

 الى معا وصال حتى معا وسارا معه مهاجرا وسلم عليه للا صلى للا رسول مع يخرج الصديق بكر أبو هاهو:  األب

 بن  أسماء وكان  أيام ثالثة لمدة الغار في عنه للا رضي بكر وأبو وسلم عليه للا صلى للا رسول وظل, ثور جبل

  بالطعام تأتيهما بكر أبي

 مغشيا سقط حتى يضربونه عنه للا رضي بكر أبي الى الكفار فقام,  للا لدين يدعو بكر أبو وقف يوم ذا : االب

 أن فضر أفاق فلما الدار الى وحملوه بكر أبي عشيرة مرة بن يمت بني إال منهم يستنقذه أن أحد يستطع فلم,  عليه

 وسلم عليه للا صلى للا رسول على يطمئن حتى الطعام يتناول

 غزوة يف معه وقاتل منفردا وسلم عليه للا صلى للا رسول يترك ال بكر أبو وكان الغزوا  كان  المدينة وفي: األب

 للحق نبراسا حياته  طيلة بكر أبو وظل.  الناس فر حين حنين ويوم أحد يوم معه وثب  بدر

 كرب أبو علم ولما, بالناس ليصلي يخرج أن بكر أبي إلى المرض عليه واشتد مرض حين للا رسول طلب:  األب

 أيها:  مله وقال الناس الى قام ثم وبكى وقبله وجهه وكشف عليه دخل األعلى بالرفيق ولحق الحبيب رسولنا بوفاة

 يمو  ال حي فاهلل للا يعبد كان ومن,  ما  قد محمدا فإن محمدا يعبد كان من إن الناس

 هي تيال الشهيرة قولته بكر أبو وقال  زيد بن أسامة بقيادة الروم الي الجيش أرسل األمر بكر أبو تولى لما:  محمود

 إمرأة وال راكبي شيخا وال طفال واتقتل وال بالقتلى تمثلوا وال,  تغدروا وال تخونوا ال: الحروب في المسلمين دستور

 بالذين مررتم واذا لألكل إال بقرة وال شاة تذبحوا وال,  مثمرة شجرة تقطعوا وال تحرقوه وال نخال تعقروا وال

 .للا بركة على فسيروا هذا وعلى لشأنهم فأتركوهم صوامعهم في يتعبدون

 .والعراق الشام الى الجيوش وبعث اليمامة في الكذاب مسيلمة عنه للا رضي الصديق بكر أبو  حارب: األب

 ؟ أبي يا النبوة ادعى الذي هو الكذاب مسيلمة أليس: محمود

 بلي:  األب

 سنة، 13 ابن وهو هـ 63 سنة األولى جمادى في االثنين يوم عنه للا رضي بكر أبو توفي:  أسماء

 ؟ عنه للا رضي الصديق بكر أبي حياة من أبنائي يا تخرجون وبماذا :  األب
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 ابالحس ليوم والعمل للا خشية,  الخير سبيل في اإلنفاق,  الوفاء,  العهد وصيانة, البر ودليل الصدق:  محمود

 ... والرأفة والرحمة والصبر بالحلم والتأسي,  والشجاعة,  والتواضع لإلخوان والتواد التعاطف:  أسماء

 وسلم اجمعين عليه للا صلى للا رسول صحابة وعن بكر أبي عن للا رضي:   األب

 

mUQ;;nrhw;fs;   

 ;jhk; mwpe;Js;stw;;iwr; nrhy;tjpy                         –يعلمونه  ما سرد في 

 kaf;fKw;W                                                –عليه  مغشيا

                                             ;kuzpj;jhu-األعلى بالرفيق لحق

                       ahg;G– دستور;

 ;nfhy;yg;gl;;ltu;fis rpijf;f Ntz;lhk  –بالقتلى  تمث لوا ال

 ;Mr;rpukk                     –  صوامع 

         ;egpnad thjpl;lhu –  النبوة ادعى

 

 اللغوية التراكيب

fPOs;s thf;fpaq;fspy; Nfhbl;Lf; fhl;lg;gl;Ls;s gpuNahfq;fis tpsf;fp 

mtw;wpy; gapw;rpfis toq;Fq;fs; 

 الغار في هما إذ اثنين وثاني الراشدين الخلفاء أول .6

 لها والصالة برعايتها يقوم أن أوصاه أن بعد وتركه .2

 الطبعب الصنم يجبه فلم,  فأطعمني جائع إني .3

 فقط االف خمسة اال معه يبق لمو .4

 عليه مغشيا سقط حتى ضربونهي عنه للا رضي بكر أبي الى الكفار فقام .5

 للا رسول على يطمئن حتى الطعام يتناول أن رفض أفاق فلما .1

 بلي  -  أبي؟ يا النبوة ادعى الذي هو الكذاب مسيلمة أليس .7
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,yf;fz tpjpfs; - 21 

Nghd;wd  ال, لم I vt;thW المضارع الفعل   nra;fpd;wd vd;gjw;fhd جزم 

,yf;fz tpjpia tpsf;fp mjpy; gapw;rpfis toq;Fq;fs; 

 األول الجزء– االبتدائية للمرحلة الواضح النحو"  الكتاب علي يعتمد أن المعلم من الرجاء " 

 النحوية لجزم الفعل المضارع القواعد تعليم في

 

5. ]<j; ,g;D Mkpu; (uop) 

fw;wy; fw;gpj;jy; nraw;ghl;Lf;fhd mwpTWj;jy;fs; 

 khztu;fs; fPOs;s fl;Liuia thrpj;J tpsq;f topfhl;Lq;fs; 

 nrtpkLj;J tpsq;fTk; re;ju;g;;gk; toq;Fq;fs; 

 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s mUk;gjq;fspdJk; nrhw;nwhlu;fspdJk; 

fUj;Jf;fis khztu;fSf;F njspTgLj;Jq;fs; 

 mtw;;iwf; nfhz;L thf;fpaq;fs; mikf;fg; gapw;rpfs; toq;Fq;fs;. 

 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s jfty;fisf; nfhz;L tpdhf;fs; 

mikf;fTk; mtw;Wf;Fg; gjpyspf;fTk; gapw;rpaspAq;fs;. 

 

 عامر بن سعيد

ول ي عمر بن خطاب رضي للا عنه سعيَد بن عامر علي حمص , ولم يمر وق  طويل حتي جاء الي امير المؤمنين 

لمسلمين . فكتبوا اليه أسماء فقرائهم وفد  من أهل حمص ,فقال لهم : أكتبوا لي أسماء فقرائكم حتي أعطيهم من مال ا

عامر؟ قالو ا أميرنا ,قال عمر: أميركم فقير! قالوا :نعم وللا,  بن عامر. فسألهم عمر : ومن سعيد بن فكان منهم سعيد

انه تمر عليه االيام الطوال ما توقد في بيته نار. فبكي عمر, ثم وضع ألف دينار في صرة, وقال : أعطوه هذا المال 

 ش معه.ليعي

فلما رجع الوفد الي حمص وأعطاه الصرة, قال سعيد : انا هلل وانا اليه راجعون وكأنه أصابته مصيبة, فسألته زوجته 

: ما االمر ؟ هل توفي أمير المؤمنين؟  قال : أعظم من ذلك . دخل  علي الدنيا لتفسد أخرتي , قال  : تخل ْص منها , 

ع الدنانير علي فقراء المسلمين.وهي ال تعرف من أمر الدنانير شيئا,   قال: أوتساعدينني علي ذلك ؟ قال  :نعم . فوزَّ

عامر,  بن سعيد وبعد فترة من الزمن, زار عمر بن الخطاب حمص يتفقد أحوالها , وقابل أهلها وسألهم عن أميرهم

مر: ما مع بينه وبينهم . وقال ععامر, وج بن فأثنوا عليه , ولكنهم شكوا له ثالثة أفعال اليحبونها, فاستدعي عمر سعيد

امر وسأله ع بن سعيد تشكون من أميركم ؟ فقالوا : انه ال يخرج الي الناس حتي يرتفع النهار, ونظر أمير المؤمنين الي

أن يجيب فقال : وللا أني أكره أن أقول ذلك. ليس ألهلي خادم فأنا أعجن معهم عجيني. ثم أنتظر حتي يختمر ثم أخبزه 

 أتوضأ وأخرج للناس.لهم . ثم 



 
juk; 13  mwG nkhop 

www.nie.lk                                                                                                                                                  62 
 

ثم قال عمر : وما تشكون منه ايضا,؟ قالوا : انه ال يجيب أحدا بليل, قال سعيد: وللا كن  أكره أن أعلن ذلك أيضا. 

اني جعل  النهار لهم , وجعل  الليل هلل عز وجل , فقال عمر : وماذا ايضا تشكون منه ؟ , قالوا : ان له يوما في 

فقال عمر: وماذا تقول في ذلك يا سعيد ؟ فقال سعيد: ليس لي خادم يغسل ثيابي , وليس عندي  الشهر ال يقابل فيه أحدا,

ثياب غير التي علي, ففي هذا اليوم أغسلها وأنتظر حتي تجفَّ ثم أخرج اليهم اخر النهار. عند ذلك قال عمر : الحمد 

 هلل الذي لم يخي ْب ظني بك.

 

mUQ;;nrhw;fs; 

ة  ;epakpj;jhu                 –ول ي    nghjp                    –الُصرَّ

 ;mtiug; Gfo;e;jdu         –عليه  أثنوا;mjd; epiyikfis Muha;fpwhu  –أحوالها  يتفقد

   ;gpirNtd–أعجن ;tutioj;jhu                              –استدعي 

  Gspf;Fk; tiu- يختمرحتي 

 

 اللغوية التراكيب

fPOs;s thf;fpaq;fspy; Nfhbl;Lf; fhl;lg;gl;Ls;s gpuNahfq;fis tpsf;fp 

mtw;wpy; gapw;rpfis toq;Fq;fs; 

 

 حمص أهل من وفد   المؤمنين امير الي جاء حتي طويل وق  يمر ولم .6

 عامر بن سعيد منهم فكان فقرائهم أسماء اليه فكتبوا .2

 نار بيته في توقد ما الطوال االيام عليه تمر انه, وللا .3

ا:  دسعي قال .4  مصيبة أصابته كأنهو راجعون اليه وانا هلل ِانَّ

 شيئا الدنانير أمر من تعرف ال وهي,  منها تخل صْ :  قال  .5

 نعم: قال  ؟ ذلك علي أوتساعدينني: قال .1

 يحبونهاال أفعال ثالثة له شكوا ولكنهم .7

 ؟ أميركم من تشكون ما: عمر وقال .8

 بك ظني يخي بْ  لم الذي هلل الحمد .0
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,yf;fz tpjpfs; - 22 

Nghd;wd  vt;thW    حتي,  لن, أن I المضارع الفعل   nra;fpd;wd vd;w ,yf;fz نصب 

tpjpiaj; njspTgLj;jp mjpy; gapw;rpfs; toq;Fq;fs; 

 

 ليمتع في"  األول الجزء– االبتدائية للمرحلة الواضح النحو"  الكتاب علي يعتمد أن المعلم من الرجاء 

 ل المضارعالنحوية لنصب الفع القواعد

 

6. ,khk; \hgp< (u`;) 

fw;wy; fw;gpj;jy; nraw;ghl;Lf;fhd mwpTWj;jy;fs; 

 fPOs;s fl;Liuia khztu;fs; thrpj;J tpsq;f topfhl;Lq;fs; 

 nrtpkLj;J tpsq;fTk; re;ju;g;;gk; toq;Fq;fs; 

 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s mUk;gjq;fspdJk; nrhw;nwhlu;fspdJk; 

fUj;Jf;fis khztu;fSf;F njspTgLj;Jq;fs; 

 mtw;;iwf; nfhz;L thf;fpaq;fs; mikf;fg; gapw;rpfs; 

toq;Fq;fs;. 

 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s jfty;fisf; nfhz;L tpdhf;fs; 

mikf;fTk; mtw;Wf;Fg; gjpyspf;fTk; gapw;rpaspAq;fs;. 

 

 

اهلل رحمه الشافعي االمام  

  ؟...الذاكرة هذه صاحب من

رها وكيف   ؟.....طوَّ

  ؟......تاريخنا في األئمة كبار من ليصبح شأنه رفع في ساهم  وهل

  يدري؟ ومن... جيدة ذاكرة تكوين في تساعدنا , لعل ها  أولها من القصة نسمع دعونا

 العشرين في وهو!" اآلن تفتي أن لك آن: "مشايخه أحد له قال الذي( الشافعي محمد) أصدقاء يا القصة هذه صاحب

  ؟..! عمره من

ن أن النهاية في استطاع حتى تدريبية دورا  الطفل هذا ابتكر الحقيقة وفي  في تكرارها يندر عجيبة ذاكرة يكو 

  ....التاريخ

 الرسول مع يهف تلتقي الذي ، الكريم نسبه على أمه فخاف  فلسطين، في والده ما  وفقيرا ، يتيما   الشافعي محمد نشأ

 قيرةالف نشأته تمنعه ولم وأهله، أعمامه مع عاش حيث مكة، إلى به فرجع  بع،الرا الجد في( سل م و عليه للا صلى)
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 دخلو عمره، من التاسعة يبلغ ولم كله القرآن وحفظ والكتابة، القراءة تعليمه على والدته أصرَّ  فقد التعلم، من

 .العلماء دروس إلى يستمع وبدأ المكي الحرم

 وأغصان والجلود العظام، مثل أخرى بدائل عن فبحث الورق، لشراء الكافي المال الدؤوبُ  الطفلُ  هذا يملك لم

 متواصلة ياما  أ البي  في فاعتكف.. . بها الغرفة امتأل  حتى والدته غرفة في كلها ويجمعها العلم فيها ليكتب األشجار

 .ماكتب كل حفظ حتى منه اليخرج

 اال  م اليملك وألنه أصدقائه، أحد من فاستعاره" موطأال" وكتابه" أنس بن مالك" باإلمام سمع عمره، من العشرين وفي

 ..الكتاب هذا صاحب لرؤية فاشتاق حفظه، حتى متواصلة أياما   عليه اعتكف لشرائه،

، لك سيكون إنه محمد، يا: "له وقال لكتابه، الشاب هذا انبهارا بحفظ مالك اإلمام انبهر فقد  على قىأل تعالى فاهلل شأن 

 "..هتطفئ فال نورا   قلبك

 َيُبل  و شديد باهتمام ينص  بل الورق، على يكتب أن دون لعلمه ويستمع مجالسه يتابع شيخه التلميذ الزم وهكذا

 .للتركيز وإنما للكتابة، ليس.. يده على ويكتب بريقه إصبعه

نها" الشافعي محمد" للطفل العجيبة الذاكرة حكاية هي تلك بها طفولته، في كو   من ظيما  ع لَما  عَ  ليكون شبابه، في ودر 

 .اإلسالمية أمتنا أعالم

 

mUQ;;nrhw;fs; 

رها                                       ;epidthw;wy–الذاكرة   ;mij tsu;j;jhu  –طوَّ

 ;gapw;rpfs               –تدريبية  دورا gq;fhw;wpaJ                                        –ساهم  

    fbdciog;Gs;s Foe;ij–الدؤوُب  الطفلُ ;cWjpahf epd;whu           –أصرَّ  

  ;mjprapj;jhu-انبهر

 

 اللغوية التراكيب

fPOs;s thf;fpaq;fspy; Nfhbl;Lf; fhl;lg;gl;Ls;s gpuNahfq;fis tpsf;fp 

mtw;wpy; gapw;rpfs; toq;Ff 

 ؟..! عمره من العشرين في وهو!" اآلن تفتي أن لك آن .6

  تدريبية دورا  الطفل هذا ابتكر الحقيقة وفي .2

ن أن النهاية في استطاع حتى .3  التاريخ في تكرارها يندر عجيبة ذاكرة   يكو 

 عالراب الجد في( سل م و عليه للا صلى) الرسول مع فيه تلتقي الذي ، الكريم نسبه على أمه خاف ف .4

 عمره من التاسعة يبلغ ولم كله القرآن وحفظ .5



 
juk; 13  mwG nkhop 

www.nie.lk                                                                                                                                                  65 
 

 لكتابه الشاب هذا بحفظ انبهارا مالك اإلمام انبهر فقد .1

 الورق على يكتب أن دون لعلمه ويستمع .7

 .للتركيز وإنما ،للكتابة ليس.. يده على ويكتب بريقه إصبعه وَيُبل   شديد باهتمام ينص  .8

 

,yf;fz tpjpfs; - 23 

 vd;why; vd;d vd;gij tpsf;fp mjw;Fupa ,yf;fz tpjpfis المفعول المطلق

cjhuzq;fs; %yk; njspTgLj;Jq;fs;. gapw;rpfisAk; toq;Fq;fs; 

 عليمت في"  الثاني الجزء– االبتدائية للمرحلة الواضح النحو"  الكتاب علي يعتمد أن المعلم من الرجاء 

 المطلق لمفعولل النحوية القواعد

 

 صالح الدين

fw;wy; fw;gpj;jy; nraw;ghl;Lf;fhd mwpTWj;jy;fs; 

 khztu;fs; fPOs;s fl;Liuia thrpj;J tpsq;f topfhl;Lq;fs; 

 nrtpkLj;J tpsq;fTk; re;ju;g;;gk; toq;Fq;fs; 

 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s mUk;gjq;fspdJk; nrhw;nwhlu;fspdJk; 

fUj;Jf;fis khztu;fSf;F njspTgLj;Jq;fs;  

 mtw;;iwf; nfhz;L thf;fpaq;fs; mikf;fg; gapw;rpfs; toq;Fq;fs;. 

 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s jfty;fisf; nfhz;L tpdhf;fs; mikf;fTk; 

mtw;Wf;Fg; gjpyspf;fTk; gapw;rpaspAq;fs;. 

 

منذ حوالي تسعمائة سنة , هجم الصليبيون من بالد أوروبية كثيرة علي الدولة االسالمية ,فقتلوا النساء واالطفال 

 والشيوخ , واحتلوا الشام وفلسطين وبي  المقدس, واقاموا دولة لهم هناك.

 يلة علي هذا االحتالل , والمسلمون يفكرون في طريقة يتخلصون بها من عدوهم دون فائدة.ومر  سنوا  طو

ورأي صالح الدين الظلم الذي يعيش فيه المسلمون , فصمم علي أن يقوم بهذا االمر , فأخذ يطوف بالبالد االسالمية 

 , ويدعو الناس للجهاد في سبيل للا, وطرد هؤالء المحتلين.

ن جيشا عظيما, سار به الي واستطاع صالح ا لدين أن يجمع عددا كبيرا من المجاهدين من الشباب والكبار, وكو 

 فلسطين, وأقام معسكره بالقرب من حطين, استعدادا للقاء االعداء.

وفي يوم شديد الحرارة , هجم جيش صالح الدين علي جيوش الصليبين الكثيرة العدد, في معركة قوية, كتب للا فيها 

للمسلمين, وتخلص  البالد االسالمية من الصليبين , وعاد اليها األمن والسالم , وعاد  كذلك الصالة في النصر 

 المسجدة االقصي, بفضل هذا القائد العظيم.
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ور، العقارا  أو األموال من شيئا   ألوالده يترك ولم الدين صالح وما  البطل  واألراضي، والقصور، كالدُّ

 بالدو ودينه، أمته مصالح على حريصا   كان وشهوا ، أموال من فيها وما الدنيا على يحرص يكن لم ألنه والبساتين،

 اللهم ِارَض عنه ... .وأوطانهم ومقدساتهم المسلمين

 

mUQ;;nrhw;fs; 

 Mf;fpukpg;G                – االحتالل;rpYitg; Nghuhspfs      –الصليبيون 

م ن                            ;cWjpG+z;lhu-علي فصمَّ  ;mikj;jhu          - كو 

  ;ehl;lKWfpwhhu–على  يحرص                ;ngUk; nrhj;Jf;fs–العقارا  

 اللغوية التراكيب

fPOs;s thf;fpaq;fspy; Nfhbl;Lf; fhl;lg;gl;Ls;s gpuNahfq;fis tpsf;fp 

mtw;wpy; gapw;rpfis toq;Fq;fs; 

 االسالمية الدولة علي كثيرة أوروبية بالد من ليبيونالص هجم,  سنة تسعمائة حوالي منذ .6

 .فائدة دون عدوهم من بها يتخلصون طريقة في يفكرون والمسلمون .2

 والكبار الشباب من المجاهدين من كبيرا عددا يجمع أن الدين صالح استطاعو .3

 .االعداء للقاء استعدادا, حطين من بالقرب معسكره وأقام .4

 وشهوا  أموال من فيها وما االدني على يحرص يكن لم ألنه .5

,yf;fz tpjpfs; - 24 

 

ألجله مفعول   vd;gjw;Fupa ,yf;fz tpjpfis cjhuzq;fs; %yk; tpsf;fp 

gapw;rpfis toq;Fq;fs; 

 النحوية القواعد تعليم في" الواضح النحو"  الكتاب علي يعتمد أن المعلم من الرجاء 

 

 

 

. 
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Nju;r;rp 13:  jfty; njhlHG rhjdq;fisf; Fwpf;fpd;w mwG 

nkhopg; gpuNahfq;fis mwpe;J mtw;iwg; 

gad;gLj;JthH. 

Nju;r;rp kl;lk;  13.1 :  jfty; njhlHG rhjdq;fisf; Fwpf;Fk; mwG 

nkhopg; gjq;fis mwpe;J gpuNahfpg;ghH. 

Nju;r;rp kl;lk; 13.2 :  jfty; njhlHG rhjdq;fisg; gad;gLj;jp mwG 

nkhopapy; jfty; gupkhw;wk; nra;thH. 

ghlNtis:    20 

fw;wy; NgWfs;: 

 jfty; njhlHG rhjdq;fisf; Fwpf;Fk; mwG nkhopg; gjq;fis 

thrpj;Jk; nrtpkLj;Jk; gpuNahfpg;ghH. 

 jfty; njhlHG rhjdq;fisf; Fwpf;Fk; mwG nkhopg; 

gjq;fisAk; gpuNahfq;fisAk; tifg;gLj;jpf; $Wthh;. 

 mwG nkhopapy; fbjk; FWe;jfty; vd;gtw;iw vOjpf;fhl;LthH. 

 mwG nkhop ,izaj; jsq;fspypUe;J jfty;fis ngw;Wf; 

$WtNjhL vOjpAk; fhl;LthH. 

 gpugykhd mwG nkhop nra;jp epWtdq;fspd; ,iza jsq;fspy; 

gpuRukhFk; ehshe;j nra;jpfspd; jiyg;Gf;fis vLj;Jf;fhl;LthH;. 

 jdJ ehl;NlhL njhlHghd gj;jpupif kw;Wk; ,izaj;jsr; 

nra;jpfspd; jiyg;Gf;fis jdJ mwG eilapy; $WthH.  

fw;wy; fw;gpj;jy; nraw;ghl;Lf;fhd mwpTWj;jy;fs; 

 االختراعات في مجال االتصال

 khztu;fs; fPOs;s fl;Liuia thrpj;J tpsq;f topfhl;Lq;fs; 

 nrtpkLj;J tpsq;fTk; re;ju;g;;gk; toq;Fq;fs; 

 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s mUk;gjq;fspdJk; nrhw;nwhlu;fspdJk; 

fUj;Jf;fis khztu;fSf;F njspTgLj;Jq;fs; 

 mtw;;iwf; nfhz;L thf;fpaq;fs; mikf;fg; gapw;rpfs; toq;Fq;fs; 

 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s jfty;fisf; nfhz;L tpdhf;fs; 

mikf;fTk; mtw;Wf;Fg; gjpyspf;fTk; gapw;rpaspAq;fs; 
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مخترع التلغراف برقية كتب ُموْرْس ارسل  6844ا  مهمة غير  اساليب االتصال في العالم. في عام اختراعهناك 

مخترع  غراهام بلاتصل  6871فيها : "ماذا خلق للا؟" فقد كان  تلك اول برقية ارسل  في التاريخ. وفي عام 

". اندهش واتسون لهذا الصو  الوارد من ...تعال, اريدك هنا السيد واْتسونالهاتف باحد المساعدين له , فقال : " 

 الجهاز فقد كان يستمع الي اول مكالمة هاتفية في التاريخ.

ارسل االيطالي ماركوني صوته عبر الهواء دون استخدام كبال  . وهكذا اخترع الهاتف الالسلكي .  6805وفي عام 

أول رسالة  توملينسونارسل  6076عام اما االختراع الرابع فهو يمثل ذروة االتصال  لحد االن . في أواخر 

 الكترونية . وبذلك أصبح من صانعي التاريخ.

 

mUQ;;nrhw;fs; 

 je;jp   –برقية             ;fz;lgpbg;Gf;fs–اختراعا  

   je;jpapy;yhj; njhiyNgrpالالسلكي الهاتف;Nfgpy;fs                                             -كبال  

  ;kpd;dQ;ry-رونيةالكت رسالة

 التراكيب اللغوية

fPOs;s thf;fpaq;fspy; Nfhbl;Lf; fhl;lg;gl;Ls;s gpuNahfq;fis tpsf;fp 

mtw;wpy; gapw;rpfis toq;Fq;fs; 

 كبال  استخدام دون الهواء عبر صوته ماركوني االيطالي ارسل .6

 االن لحد االتصال  ذروة يمثل فهو الرابع االختراع اما .2

 التاريخ صانعي من أصبح وبذلك .3

 الحاسوب

 khztu;fs; fPOs;s fl;Liuia thrpj;J tpsq;f topfhl;Lq;fs; 

 nrtpkLj;J tpsq;fTk; re;ju;g;;gk; toq;Fq;fs; 

 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s mUk;gjq;fspdJk; nrhw;nwhlu;fspdJk; 

fUj;Jf;fis khztu;fSf;F njspTgLj;Jq;fs; 

 mtw;;iwf; nfhz;L thf;fpaq;fs; mikf;fg; gapw;rpfs; 

toq;Fq;fs; 

 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s jfty;fisf; nfhz;L tpdhf;fs; 

mikf;fTk; mtw;Wf;Fg; gjpyspf;fTk; gapw;rpaspAq;fs; 

 تخزين وسائط في ليخزنها معلوما  إلى ومعالجتها البيانا  الستقبال قابلية لها حديثة إلكترونية آلة هو الحاسوب

 متوافقة أخرى أجهزة مع المعلوما  هذه تبادل على قادرا   يكون الغالب وفي مختلفة،
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 له المشغلة والبرمجيا  العتاد: رئيسيين قسمين إلى الحاسوب مكونا  تنقسم

ط  الحاسوب  قدرة ذا  وسيلة فهو ، إلتمامها طويل وق  الي تحتاج التي األعمال أو الصعبة األعمال من الكثير يبس 

 وإظهارها والصور الوثائق وتصميم المعلوما  وإسترجاع وحفظ الرقمية المسائل حل في عالية

 

mUQ;;nrhw;fs; 

  ;juTfs                    –البيانا    ;jpwd                    –قابلية 

 ;jfty;fs                    –معلوما   mtw;iw khw;Wtjw;F       –معالجتها 

  ;td;nghUs                  –د العتا ;Nrkpg;G Clfk       –تخزين  وسائط

  ;jfty;fis kPsg;ngwy     -المعلوما  إسترجاع  ;nkd;nghUs           –البرمجيا  

  ;b[ply;; rpf;fy;fs            -الرقمية  ئلالمسا  zf;fkhd,                                     -متوافقة 

 ;Mtdq;fs                   ;-الوثائق  - ;tbtikj;jy                                تصميم

          - ;mtw;iwf; fhl;rpg;gLj;jyإظهارها

 

 اللغوية التراكيب

fPOs;s thf;fpaq;fspy; Nfhbl;Lf; fhl;lg;gl;Ls;s gpuNahfq;fis tpsf;fp 

mtw;wpy; gapw;rpfis toq;Fq;fs; 

 

  ا معلوم إلى معالجتهاو البيانا  ستقبالال قابلية لها .6

(juTfis cs;nsLj;J jfty;fshf khw;Wk; jpwd;) 

 متوافقة أخرى أجهزة مع المعلوما  هذه تبادل على قادرا   يكون الغالب وفي .2

 تمامهاإل طويل وق  الي تحتاج التي األعمال .3

 الرقمية المسائل حل في عالية قدرة ذا  وسيلة فهو .4
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 االنترنت

 fPOs;s fl;Liuia khztu;fs; thrpj;J tpsq;f topfhl;Lq;fs; 

 nrtpkLj;J tpsq;fTk; re;ju;g;;gk; toq;Fq;fs; 

 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s mUk;gjq;fspdJk; nrhw;nwhlu;fspdJk; 

fUj;Jf;fis khztu;fSf;F njspTgLj;Jq;fs; 

 mtw;;iwf; nfhz;L thf;fpaq;fs; mikf;fg; gapw;rpfs; toq;Fq;fs; 

 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s jfty;fisf; nfhz;L tpdhf;fs; mikf;fTk; 

mtw;Wf;Fg; gjpyspf;fTk; gapw;rpaspAq;fs;  

 

اِبَكة أو  عالمية تصاال ا شبكة هي( العنكبوتية الشبكة العالمية، الشبكة المعلوما ، شبكة)  بـ وتلقب اإلنترن  الشَّ

 العالم حول الحواسيب خاللها من تتصل شبكا  بين المعلوما  بتبادل تسمح

نترن  من قبل اكثر من مليار شخص في كل انحاء العالم حسب االحصائيا  . يزداد هذا العدد يستخدم اال

 بسرعة هائلة يوما بعد يوم. 

كان عدد المواقع علي االنترن  ال يتجاوز خمسمائة موقع . أما اليوم فيتجاوز عددها الماليين .  6004في عام 

لمتوقع أن يتزايد التفاعل أكثر فأكثر بين مواقع االنترن  لقد غير  االنترن  طريقة حياتنا وعملنا . ومن ا

االنترن  في وق  مبكر من التاريخ الحديث . لكنه دخل حياتنا  والمستخدمين في المستقبل القريب. لم يخترع

 بسرعة هائلة 

 

 

mUQ;;nrhw;fs; 

اِبَكة   ru;tNjr jfty;njhlu;G-عالمية  اتصاال  شبكة    ;tiyj;jsk  –الشَّ

tiyg;gpz;zy;  هائلة  بسرعة-     mRuNtfk; المتوقع ومن                    

vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ -  االحصائيا   حسب–     fzf;nfLg;Gf;fspd;gb  

  gu];guj;njhlu;G- التفاعل ;jsq;fs               -المواقع
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 اللغوية التراكيب

fPOs;s thf;fpaq;fspy; Nfhbl;Lf; fhl;lg;gl;Ls;s gpuNahfq;fis tpsf;fp 

mtw;wpy; gapw;rpfis toq;Fq;fs; 

 االحصائيا  حسب العالم انحاء كل في شخص مليار من اكثر قبل من االنترن  يستخدم .6

 يوم بعد يوما هائلة بسرعة العدد هذا يزداد .2

 موقع خمسمائة يتجاوز ال االنترن  علي المواقع عدد كان 6004 عام في .3

 لقريبا المستقبل في والمستخدمين االنترن  مواقع بين فأكثر أكثر التفاعل يديتزا أن المتوقع ومن .4

 

 وسلبيًة ايجابيًة حاسوب ..

 fPOs;s fl;Liuia khztu;fs; thrpj;J tpsq;f topfhl;Lq;fs; 

 nrtpkLj;J tpsq;fTk; re;jug;;gk; toq;Fq;fs 

 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s mUk;gjq;fspdJk; nrhw;nwhlu;fspdJk; 

fUj;Jf;fis khztu;fSf;F njspTgLj;Jq;fs; 

 mtw;;iwf; nfhz;L thf;fpaq;fs; mikf;fg; gapw;rpfs; toq;Fq;fs; 

 ,lk;ngw;Ws;s jfty;fisf; nfhz;L tpdhf;fs; mikf;fTk; mtw;Wf;Fg; 

gjpyspf;fTk; gapw;rpaspAq;fs; 

 ايجابية Md fUj;Jf;fisAk; سلبية Md fUj;Jf;fisAk; NtWgLj;jpf; 

fhl;LkhW $Wq;fs; 

احمد وزيد صديقان , ذا  يوم زار احمد صديَقه في بيته, استقبله زيد استقباال , واكال وشربا معا ثم تناقشا في أمر 

 حاسوب.   فكان  آرائهما ايجابية وسلبية , وفيما يلي ما تناقشا من االراء

 االلعاب الحاسوبية رائعة جدا , الحاسوب أفضل من التلفزيون .6

 الحاسوبية من األطفال وقتا طويال. انهم يبدأون باللعب علي الحاسوب وينسون كل شئ اباأللعتاخذ  .2

ال أعتقد أن االطفال يتعلمون من الحاسوب أشياء كثيرة . المعلوما  الحقيقية عن الحياة ال يمكن تعلمها عن  .3

 طريق االنترن  .

 معلوما  هائلة االنترن  مفيد للغاية , بامكانك أن تحصل عن طريق االنترن  علي  .4

كان األطفال يركضون في المراعي ويلعبون كرة القدم سابقا, ولكنهم االن يقضون كل اوقاتهم أمام  .5

 الحاسوب 

عندما يلعب  االطفال علي الحاسوب يتعلمون منه الكثير ولهذا السبب ال بد لالطفال أن يلعبوا علي  .1

 الحاسوب. 

 في هذه االلعاب قتل النفس واعمال العنف كثير من االلعاب الحاسوبية سيئة جدا . ويوجد .7
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لي أصدقاء من مختلف دول العالم . ولم أشاهد أحدا منهم حتي االن, مع ذلك أعرف عنهم الكثير ,ان  .8

 الحاسوب في نظري باب ينفتح علي العالم

 

mUQ;;nrhw;fs; 

  ;fzdp tpisahl;Lf;fs         – الحاسوبية االلعاب ;Xbdhd         –ركض   

 /  ;td;Kiwr; nray;fs–العنف  مالاع

 اللغوية التراكيب

fPOs;s thf;fpaq;fspy; Nfhbl;Lf; fhl;lg;gl;Ls;s gpuNahfq;fis tpsf;fp 

mtw;wpy; gapw;rpfis toq;Fq;fs; 

  هائلة معلوما  علي االنترن  طريق عن تحصل أن بامكانك .6

 سابقا القدم كرة يلعبونو المراعي في يركضون األطفال كان .2

 للغاية مفيد نترن اال .3

 الحاسوب علي يلعبوا أن لالطفال بد ال السبب ولهذا .4

 

الدولية الشبكة  

fw;wy; fw;gpj;jy; nraw;ghl;Lf;fhd mwpTWj;jy;fs; 

 fPOs;s ciuahliy khztu;fs; thrpj;J tpsq;f topfhl;Lq;fs; 

 nrtpkLj;J tpsq;fTk; re;ju;g;;gk; toq;Fq;fs; 

 ciuahlypy; ,lk;ngw;Ws;s mUk;gjq;fspdJk; nrhw;nwhlu;fspdJk; 

fUj;Jf;fis khztu;fSf;F njspTgLj;Jq;fs; 

 mtw;;iwf; nfhz;L thf;fpaq;fs; mikf;fg; gapw;rpfs; toq;Fq;fs; 

 ciuahlypy; ,lk;ngw;Ws;s jfty;fisf; nfhz;L tpdhf;fs; 

mikf;fTk; mtw;Wf;Fg; gjpyspf;fTk; gapw;rpaspAq;fs; 

 ,t;Tiuahliy khztu;fs; ghj;jpuNkw;W thrpf;f re;ju;g;gk; toq;Fq;fs; 

 ؟ ذلك سبب ما. الحاسوب امام اطول وقتا تقضي واالن. التلفاز امام طويال وقتا تقضي كن :  احمد

  التلفاز فوائد من اكثر الحاسوب فوائد أن السبب: محمود

 الحاسوب شاشة علي رسائل اري: احمد

 االلكتروني البريد هو هذا: محمود
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 االلكتروني؟ الرسائل تصل كيف,  عفوا: داحم

 . لعالما في مكان اي الي رسائلي ابعث ان استطيع. االلكتروني البريد في المشتركين اصحابي عناوين هذه:محمود

 !افعال عجيب امر هذا: احمد

 .دمشق من عمر صديقي من رسالة هذه:محمود

 ؟ الدولية الشبكة فائدة ما: احمد

 وما المعل علي الحصول تستطيع.  البحوث ومراكز والمكتبا  الجامعا  عناوين هذه:  انظر.. كثيرة فوائدها: محمود

 مكتبك في او بيتك في وان  تريدها التي

 !عجيب امر من ياله:  احمد

 

mUQ;;nrhw;fs; 

 ;kpd;dQ;ry             –االلكتروني  البريد fzdpj;jpiu        –الحاسوب  شاشة

  ru;tNjr tiyaikg;G –الدولية  الشبكة

 

A gFjpapy; cs;s nrhw;fSf;fhd tpsf;fk; B gFjpapy; cs;sJ. mij 

,dq;fz;L nghUj;jkhd Kiwapy; njhlu;GgLj;Jf 

 وتعريفها( الكلمة بين )صل

                 B                     A              

 الموقع عضوية الي انتساب   تصفح

 االلكترونية بالرسالة يرفق ملف   دردشة

 الموقع الي الدخول عند االولي الصفحة   موقع

 موقع أو موضوع عن بواسطته تبحث برنامج   مرفق

 االنتن  مواقع علي الصفحا  قلب  بحث محرك

 االنترن  علي المباشرة المحادثة  الرئيسية الصفحة

 االنترن  علي الموجود العنوان   العضوية
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mUQ;;nrhw;fs; 

                        chat           –دردشة    ;cyhTjy        -تصفح 

  Attachment                            -مرفق                 ;jsk–موقع 

 Kfg;G                         –الرئيسية  الصفحة   Njly; nghwp –بحث  محرك

   ;mq;fj;Jtk–العضوية 

 

 (المتحرك أو أو الجوال و الخلويأ المحمول أو) النقال الهاتف

 khztu;fs; fPOs;s fl;Liuia thrpj;J tpsq;f topfhl;Lq;fs; 

 nrtpkLj;J tpsq;fTk; re;ju;g;;gk; toq;Fq;fs; 

 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s mUk;gjq;fspdJk; nrhw;nwhlu;fspdJk; 

fUj;Jf;fis khztu;fSf;F njspTgLj;Jq;fs; 

 mtw;;iwf; nfhz;L thf;fpaq;fs; mikf;fg; gapw;rpfs; toq;Fq;fs; 

 ,lk;ngw;Ws;s jfty;fisf; nfhz;L tpdhf;fs; mikf;fTk; mtw;Wf;Fg; 

gjpyspf;fTk; gapw;rpaspAq;fs; 

 برع تترابط ثم معينة، مساحة لتغطي موزعة البث أبراج من شبكة خالل تعمل السلكية اتصال أداة النقال الهاتف

فقط الي ان يشتمل مع صغر  صوتي اتصال وسيلة مجرد من الجهاز هذا طوروت. صناعية أقمار أو ثابتة خطوط

 والة التصوير والراديو والة حاسبة إلخ الحاسوب حجمه علي اجهزة  شتي مثل

 النقال وسلبيا  ... فها هو ذا بعض االراء للمشاهير حول الهاتف مع مزاياه المتنوعة ففي استخدامه إيجابيا 

 بكر مني 

 لنقالا الهاتف وبواسطة, متأخر وق  في تنتهي الجامعة في محاضراتي الن,  لي بالنسبة ضروري قالالن الهاتف ان

  .كبيرة أهمية يشكل ال فهذا الهاتف لنوعية بالنسبة, علي   أسرتي تطمئن

 نبيل هيثم

 مع تواصلأ لكي الهاتف هذا الي احتاج كممثل وأنا, الحاضر وقتنا في ضروري نظري وجهة من النقال الهاتف ان

  .النقال الهاتف جهاز أحدث امتالك علي أحرص فانا النقال الهاتف نوعية عن أما.  الفنانين زمالئ

  تريكة أبو محمد

 يف أحب,  نفسه الوق  في ضارا يكون أن ويمكن مفيدا يكون أن يمكن,  وجهين ذو سالح النقال الهاتف أن برأيي

 .حديثة تقنية ذا يكون أن النقال الهاتف



 
juk; 13  mwG nkhop 

www.nie.lk                                                                                                                                                  75 
 

mUQ;;nrhw;fs; 

 ;xypgug;Gf; NfhGuq;fs –البث  أبراجje;jpapy;yh ,izg;G        –السلكية  اتصال

 ;nraw;iff;Nfhs     –صناعية  أقمار coverage             -لتغطي / -ثابتة  خطوط

            ;fy;FNylu–حاسبة الة ntWkNd                     -مجرد 

  mjpetPd njhlu;ghly;fUtp – الهاتف جهاز أحدث;ebfd; vd;wtifapy       –كممثل 

  ;Ugf;ff; $u;iknfhz;l MAjk,-وجهين  ذو حسال

 اللغوية التراكيب

fPOs;s thf;fpaq;fspy; Nfhbl;Lf; fhl;lg;gl;Ls;s gpuNahfq;fis tpsf;fp 

mtw;wpy; gapw;rpfis toq;Fq;fs; 

 فقط صوتي اتصال وسيلة مجرد من الجهاز هذا وتطور .6

 شتي  اجهزة علي حجمه صغر مع يشتمل ان الي .2

 النقال الهاتف حول للمشاهير االراء بعض ذا هو فها .3

 القصيرة الرسالة

 khztu;fs; fPOs;s fl;Liuia thrpj;J tpsq;f topfhl;Lq;fs; 

 nrtpkLj;J tpsq;fTk; re;jug;;gk; toq;Fq;fs; 

 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s mUk;gjq;fspdJk; nrhw;nwhlu;fspdJk; 

fUj;Jf;fis khztu;fSf;Fj; njspTgLj;Jq;fs 

 mtw;;iwf; nfhz;L thf;fpaq;fs; mikf;fg; gapw;rpfs; toq;Fq;fs; 

 القصيرة الرسالة  vd;why; vd;d vd;W tpsf;FkhW $Wq;fs; 

 ,U ez;gu;fspilNa القصيرة الرسالة  %yk; epfOk; njhlu;ghly; xd;iw 

vOJf 

 نصية رسالة هي ، Short message service لعبارة اختصار وهي (SMS) ُرَسيلة أو القصيرة الرسالة خدمة

 حال   صيرةالق الرسائل تعتبر. الجوال الهاتف شبكا  عبر وترسل النقال الهاتف أزرار لوحة طريق عن تكتب مكتوبة

 .الصوتية بالمكالما  مقارنة التكلفة لتقليل عمليا  

األزرار  وحةل علي الكتابة في كبيرة مهارة لهم. الجديد الجيل عند موضة النقال بالهاتف القصيرة الرسالة ارسال اصبحت

 كوبر وعند المحاضرة عند النقال بالهاتف بينهم القصيرة الرسائل الجيل هذا ويتبادل, ووالديهم مدرسيهم من اسرع

 لكذ يعجبهم فال القديم الجيل فاما ممتعة هواية بالهاتف الدردشة يتخذ وبعضهم. الطريق في المشي وعند السيارة

 ادب بال عمال ويعتبرونه

 ال ُيْعرف مرادها اال الُمْسَتْقِبل منه ,كما يلي  ما شة يكتب المرسل شعوره باساليب قصيرة غالباعند الدرد
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 :اإلبداعي؟ تفعلين ماذا هو 

 شيء أي حقا ليس هي:

 شيء هناك يكون أن يجب هو:

 األرض على إثارة األكثر الشخص أنا! حقا ال هي:

  على ولللحص اإلبداع على تحصلي أن ,عليك محاماة بلمكت الشاق العمل من الكثير تفعلين  كنت حسنا، هو:

  بعض

 أيضا صعبة، وانها يفعل، مما العمل من المزيد أفعل الواقع، في ما يوما محاميا أكون قد هي:

 ذلك؟ أحببت هل هو:

 ال بأس انه هي: .

 الُمعِجبة من تبحثي عن واحدة ال لماذا به؟ بأس ال بعمل تقومين لماذا حسنا، هو:

 أجب لك هي: غدا

 

mUQ;;nrhw;fs; 

  fashion                                                   –موضة   eilKiwj;jPu;T                             – عمليًا حاًل

 keyboard                                 –األزرار  لوحة ;nryitf; Fiwj;jy                    –التكلفة  تقليل

 - ;ngUk;ghYk ما غالبا ;xg;gpLifapy                                          –مقارنة 

 

 rl;lfj;jpDs; jug;gl;Ls;stw;iw thrpj;J tpsq;f topfhl;Lfq;fs;. 

 mwpKfkw;w nrhw;fspd; nghUis njspTgLj;Jq;fs; 

 gj;jpupif rQ;rpiffspy; tUk; Mf;fq;fs; gw;wpa mgpg;gpuhaq;fisj; 

njuptpf;Fk; Kiwapidj; njspTgLj;Jq;fs; 
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هي مجلة الكترونية , يحبها الطالب كثيرا لنشرها ما يناسبهم من  المجلة الفاتح

يرة ة الفاتح الرسائل القصالمقاالت واالخباروالقصص في الموقع. وتنتظرالمجل

 فهذا عمر كتب رسالته هكذا   اإللكتروني من قراءها من خالل بريدها

 وبركاته اهلل ورحمة عليكم السالم

 كثيرا منها استفدت وقد الرائعة المجلة هذه إخراج في جهودكم لكم اشكر

 عمر

 كتبت نوره رسالتها بهذه الكلمات التالية

 بابا عم السعودية في عايشه مصر نوره من أنا كاتهوبر اهلل ورحمة عليكم السالم

 نشر على بشكركم وأنا لألطفال الفاتح مجلة موقعكم , حبيت وأخواتي وماما

 . أزرهم شدد اللهم  غزة أهل انصر اللهم لغزة, وصور أناشيد

 صديقة أكون أن وأتمنى ، تثقيفنا في به تقومون الذي الرائع الجهد على أشكركم

 للمجلة دائمة

 نوره

 منها( استفدت -اإللكتروني  )البريد

 

 fPNo jug;gl;Ls;s khjpupfisg; gad;gLj;jp fbjq;fs;> tho;j;Jf; 

fbjq;fs;> cj;jpNahf G+u;tf; fbjq;fs; vt;thW vOj Ntz;Lk; 

vd;gijj; njspTgLj;Jq;fs; 

 

 الرسالة نموذج لكتابة 

 ) الفطر بعيد تهنئة  )رسالة
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 حيمالر الرحمن اهلل بسم

 

 296812129: في سريالنكا

  الحبيب أخي

 ؛ وبعد وبركاته للا ورحمة عليكم السالم

 

 ... وعافية وبصحة بخير تكون أن للا من أرجو ؟ العزيز أخي حالك كيف

 . حال أسعد في الكريمة واالسرة أن  تكون أن للا داعيا   ، وتقديري بتحياتي لكم أبعث فإني

 إلـيكم ألبعـث المبـارك الفطـر عيـد حلـول مناسـبة ، السـعيدة المناسبة ذهه أنتهز إنني:  الحبيب أخي

 . أعمالنا وصالح وقيامنا صيامنا وجل عز للا يتقبل وأن والسرور السعادة بدوام والدعاء التهاني أجمل

  جميعـا   المسـلمين وعلـى وعلـيكم علينـا المناسـبة هـذه يعيـد أن تعـالى للا وأسـأل

 والــدكم إلـى ومنـي إخـواني ومـن والـدي مـن التهـاني وأسـمى التحيـا  أعطـر تبلـل أن أرجـو: الحبيـب أخـي

 لنســعد الكريمــة المناســبة هــذه فــي نــزوركم أن نتمنــى كنــا ،كــم االعــزاء إخوانــك إلــى و الفاضــل

 . معا   قضيناها التي الجميلة االيام ونتذكر ، معكم والحديث برؤيتكم

 بنـاح خـالص وتقبلـوا ، والسـرور بـالفرح تغمرنـا قريبـة بزيـارة تسـعدنا أن أرجـو رسـالتي ختـام وفـي

 . قلوبنا وتسعد نفوسنا تطمئن منكم رد بوصول و ، تقديرنا وعظيم

 . وبركاته للا ورحمة عليكم والسالم

 

 المحب أخوكم 

------------- 

 

 الرسمية ةللرسال نموذج

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 

  .62/6/2961: الت اريخ

 :الموافق

 المحترم        الطاقة وتوليد المياه، تحلية محطة مشروع مدير/ المهندس سعادة

 وبعد،        وبركاته للا ورحمة عليكم السالم

 طلب الوظيفة
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 الصحف نشر  فقد. الميكانيكية سةالهند مجال في المتخصص المهندس إبراهيم، محمد سالم/ مقدمه فمن

 تركيب في خبرة ولديه الميكانيكية، الهندسة أعمال في متخصص فني، مدير إلى حاجة في أنكم المحلية

 .الضخمة واآلال  المعدا ،

 بطلبي كمإلي أتقدم فإني سنوا ، خمس على تزيد مدة الميكانيكية الهندسة مصانع في عمل  أن لي سبق أنه وبما

 .الوظيفة هذه في للعمل هذا

 بحسن شهادة ولدي م،2999 عام فيرادني، جامعة الهندسة، كلية من" الميكانيكية الهندسة" شهادة أحمل وإنني

 .فيها عمل  التي" األسمن  مصانع" شركة من الخدمة

 لىع وأنا موافقتكم، طلبي ينال أن وأرجو المجال؛ هذا في والخبرا  الشهادا  أهم صور هذا طلبي مع ومرفق

 .مباشرة بالعمل لاللتحاق استعداد

 االحترام فائق بقبول وتفضلوا

 

 إبراهيم محمد سالم

  .............................:العنوان

 ................... :اإللكتروني البريد

 : .............................الهاتف

 

 للتهنئة رسمّية رسالة نموذج

 

 

 مالّرحي الّرحمن اهلل بسم

 

  62/6/6961: الت اريخ 

 .المحترم( المنصب اسم)  سعادة سي دي: الموافق

 

الم ا وبركاته، للا ورحمة عليكم الس   .بعد أم 

 الفطر بعيد تهنئة

عيد الفطر بعيد أهن ئكم أن يسعدني عادة بالخير وعليكم علينا للا أعاده الس   أن للا نم راجين البال، وراحة والس 

 .الكريمة عائالتنا ظل   في واألعياد حاألفرا علينا يديم

 .لجهودكم وتقديري احترامي فائق مع الت هنئ ة هذه من ي تتقب ل أن أتمن ى

  

  :المرسل اسم

 :توقيعه
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 الجرائد أخبار

 mwG nkhopapy; cs;s gj;jpupif rQ;rpif Mfpatw;wpd; jiyg;Gr; 

nra;jpfis jpul;Ltjw;F re;ju;g;gk; mikj;Jf; nfhLq;fs; 

 mtw;iw thrpj;J tpsq;Ftjw;F cjtp nra;Aq;fs; 

 fPNo rl;lfq;fspy; jug;gl;Ls;s gj;jpupifr; nra;jpfis jkpOf;F nkhop 

ngau;f;FkhW $Wq;fs; 

 jkpOf;F nkhopngau;f;fg;gl;l nra;jpfis kPz;Lk; jdJ muG 

nkhopeilapy; vOJtjw;F topg;gLj;Jq;fs; 

 cs;ehl;Lr; nra;jpfis mwgpapy; vOj topg;gLj;Jq;fs; 

 

 مع للتعامل السلبية الصورة: سيرالنكا سفير

 عمالتنا قدوم يعرقل المملكة في العمالة

 المنزلية

 نإ بالمملكة، سففيرالنكا سفففير عزمي محمد قال

 سفففففففيرالنكية عاملة آالف 69 من أكثر هناك

 في ينشر ما أن إال المملكة، في للعمل جاهزا 

 ملةلمعا لبيةس صفور من السفيرالنكية الصفحف

 .بعضهم قدوم يعرقل السعودية في العمال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لسحب طائرة األسترالية الخاصة القوات اقتحام

معه قنبلة وجود ادعى" سكران سريالنكي"  

 بأسفففتراليا ملبورن مطار في األمن قوا  دخل 

 اقتحام حاول سفففففريالنكي مسفففففافر على للقبض

 زيةالمالي الجوية للخطوط تابعة طائرة قيادة قمرة

 المطار من إقالعها من دقائق بعد

 اضطراريًا تهبط االمارات لطيران تابعة طائرة

سريالنكا في  

 طراز من االمارا  لطيران تابعة طائرة قام 

 بهبوط شخص 599 من أكثر تقل 389-ايه

 رصد بعدما الجمعة سريالنكا في اضطراري

 أعلن كما القيادة قمرة في دخانا   الطيارون

 .مالحيون مسؤولون

 إسالمها بعد خادمته بزواج يتكفل مواطن

 منزله في جناحًا لها ويبني

 ، رفحاء بمحافظة سعودي  مواطن تكفل

 يبهاحب من السيرالنكية خادمته زواج بتكاليف

 في برغبتها صارحته بعدما ، إسالمها بعد

 العلوي الدور في لهما وخصص منه، الزواج

 .خاصا   جناحا   منزله في
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   (;mwpf;if vOJjyتقرير)ال إعداد

 ghlrhiy epfo;Tfis itj;Jmwpf;ifnaOj topg;gLj;Jq;fs;. 

 fPNo cs;s cjhuzj;ij thrpj;J tpsq;f cjtp nra;Aq;fs; 

 kpUff; fhl;rp rhiyf;Fr; nrd;Wte;j epfo;it mwpf;ifahf vOj 

topg;gLj;Jq;fs; 

 

 الرحلة هذه في المشاركين أحد ،وكن  الحيوان حديقة إلى رحلة المدرسة نظم 

 التقرير لكتابة الفنية األسس ومراعيا منها استفد  ما مبينا الرحلة هذه حول تقريرا اكتب

 التقرير **

 والعشرين االربع الموافق السب  يوم في وذلك الحيوان حديقة إلى لرحلة تنظيمها عن المدرسة إدارة أعلن 

 أحداثها جر  ؛حيث ومفيدة وناجحة علمية حلةالر وكان  ، فيها المشاركين أحد ،وكن  إبريل شهر من

 -: التالي النحو على

 أمام الرحلة في المشاركون وزمالئي أنا اجتمع  إبريل شهر من والعشرين االربع الموافق السب  يوم في

 في الحافلة كان  ،حيث طالبا وأربعين ثالثة عددنا وكان ، صباحاَ  التاسعة الساعة تمام في المدرسة

 الساعة تمام في الحديقة ،ووصلنا الرحمن عبد األستاذ الرحلة مشرف برفقة الحافلة فركبنا ، انتظارنا

 الحيوان حديقة عن المعلوما  بعض الرحلة مشرف لنا قدم الحديقة في نتجول أن ،وقبل صباحا العاشرة

 الحيوانا  دناوشاه الحديقة في تجولنا ،ثم حيوان كل عليه يتغذى وما بها الموجودة الحيوانا  وأسماء

 . الغداء وتناول لالستراحة جلسنا جولتنا من انتهائنا وبعد ، موزا القرود وأطعم  ، فيها الموجودة

 من به شعرنا لما الحيوان حديقة إلى أخرى مرة زيارتنا تتكرر أن أمل وكلنا المدرسة إلى عدنا ذلك وبعد

 . العلمي للمركز رحلة تنظيم المدرسة إدارة على ،وأقترح قيمة معلوما  من استفدناه وما المتعة

  23 - 98- 2967 في حرر

 التقرير معد

 التوقيع
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 الخطب من النماذج

 )والمثاليين المتفوقين الطالب تكريم حفل) الـمحفلية الخطابة من .6

م الذي العالمين رب هلل الحمد له اإلنسان كر    . يمالكر والمرب ي الجليل المعل م رسوله على وسلم للا وصلى ، وفض 

  : الفضالء المعلمون أيها ، األعزاء اآلباء أيها ، الكريم الحفل أيها

قينالم للطالب التكريم لحظا  لنعيش اليوم هذا نلتقي ، أأللفة أزمنة من زمن وفي ، النعيم لحظا  من لحظة في  تفو 

  . والمثاليين

 وأنا نفسي عن هافي أتحدث والتعليم التربية طريق في سريعة إضاءا  هذه ، والمثل التفوق أوسمة وتعليق التكريم وقبل

  . إليه بالحديث منهما كال   وأخص الكريم ووالدي ، الفاضل معلمي إلى رسالة وأبعثها ، المدرسة طالب من طالب

  : الرائع العلم صرح في الطالب أيها المعلمون أيها

 يعلوو األمة ترتقي بهما ، الحياة مصاعب لمواجهة األمثل الفاعل السالح هما والمعرفة العلم إن:  الكريم الحضور أيها

  .بالعلماء األمم تسمو وإنما.  شأنها

 فلتكن ، المجتمع ينير الذي المنير المشعل أن :  النجيب التلميذ أيها:  منكم واحد وأنا إليك أتحدث األعزاء الطالب أيها

ا أنموذجا   ا والشارع والمدرسة البي  في ولتكن ، يمالكر الخلق صاحب ، الصالح البار لالبن رائع   للطالب ارائع   نموذج 

ا خلق ا المثالي ا وأدب    . فيك ومجتمعك وآبائك معلميك ظن حسن عند ولتكن ، ودين 

ا فلنكن ، وخلقه بدينه واهتمامه المجتمع بصالح والشعوب األمم ترتقي إنما:  الكريم الحفل أيها  أبناءو آباء جميع 

 وبركانه للا ورحمة عليكم والسالم.  كله للمجتمع وصالح هدئ مشاعل ينومسؤول ومعلمين
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Nju;r;rp 14:  nghOJ Nghf;Ffs; njhlHghf mwG nkhopapy; 

fUj;Jg; ghpkhWthH. 

Nju;r;rp kl;lk;  14.1 : jdf;F MHtKs;s xU nghOJ Nghf;F gw;wp; vOjpf; 

fhl;LthH. 

Nju;r;rp kl;lk;  14.2:  tpisahl;Lld; njhlHGila mwG nkhopg; 

gpuNahfq;fis mwpe;J gad;gLj;JthH. 

ghlNtis: 20 

fw;wy; NgWfs;: 

 nghOJ Nghf;Fld; njhlHghd mwG nkhopg; gpuNahfq;fis 

nrtpkLj;Jk; thrpj;Jk; Jyq;FthH.  

 gaDs;s nghOJ Nghf;Ffs; gw;wp ciuahLthH> vOJthH. 

 jdf;F tpUg;gkhd tpisahl;L njhlHghf gpwUld; mwG nkhopapy; 

fye;JiuahLthH. 

fw;wy; fw;gpj;jy; nraw;ghl;Lf;fhd mwpTWj;jy;fs; 

 

tpLKiwia kfpo;r;rpahff; fopj;jPu;fsh? 

 fPOs;s ciuahliy khztu;fs; thrpj;J tpsq;f topfhl;Lq;fs; 

 nrtpkLj;J tpsq;fTk; re;ju;g;;gk; toq;Fq;fs; 

 ciuahlypy; ,lk;ngw;Ws;s mUk;gjq;fspdJk; nrhw;nwhlu;fspdJk; 

fUj;Jf;fis khztu;fSf;F njspTgLj;Jq;fs; 

 mtw;;iwf; nfhz;L thf;fpaq;fs; mikf;fg; gapw;rpfs; toq;Fq;fs; 

 ciuahlypy; ,lk;ngw;Ws;s jfty;fisf; nfhz;L tpdhf;fs; 

mikf;fTk; mtw;Wf;Fg; gjpyspf;fTk; gapw;rpaspAq;fs; 

 ,t;Tiuahliy khztu;fs; ghj;jpuNkw;W thrpf;f re;ju;g;gk; toq;Fq;fs; 

  

 هل قضيت اجازة سعيدة ؟

 المعلمة: كيف قضي  يوم امس يا سميرة؟

 قرا  قصة مسل ية عن القائد خالد بن وليد :سميرة 

 وأنِ  يا فضيلة؟ :المعلمة
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 فضيلة: قم  مع أهلي بزيارة عائلية.

 ماذا فعل  يا زينب ؟  :المعلمة

 رسائل لصديقاتي في سريالنكا زينب: كتب  عدة

 وان  يا شذا؟  :المعلمة

 شذا: ساعد  أمي في اعداد وليمة كبيرة ألصدقاء والدي

 عائشة: وان  يا أستاذة فاطمة هل قضي  اجازة سعيدة ؟ 

 نعم.. صحح  تسعين دفترا , وأعدد  دروس االسبوع المقبل :المعلمة

 عائشة : يالها من أجازة !..

 

mUQ;;nrhw;fs; 

  – tpUe;J  وليمة - kfpo;T+l;Lk; fij    مسل ية صةق

 

 fPOs;s thf;fpaq;fspy; Nfhbl;Lf; fhl;lg;gl;Ls;s gpuNahfq;fis tpsf;fp 

mtw;wpy; gapw;rpfs; toq;Fq;fs;  

 التراكيب اللغوية

 وليد بن خالد القائد عن مسل ية قصة .6

 عائلية بزيارة أهلي مع قم  .2

 أجازة من يالها .3

 

Xa;TNeuk; 

 fPOs;s fl;Liuia khztu;fs; thrpj;J tpsq;f topfhl;Lq;fs; 

 nrtpkLj;J tpsq;fTk; re;ju;g;;gk; toq;Fq;fs; 

 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s mUk;gjq;fspdJk; nrhw;nwhlu;fspdJk; 

fUj;Jf;fis khztu;fSf;F njspTgLj;Jq;fs; 

 mtw;;iwf; nfhz;L thf;fpaq;fs; mikf;fg; gapw;rpfs; toq;Fq;fs; 

 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s jfty;fisf; nfhz;L tpdhf;fs; mikf;fTk; 

mtw;Wf;Fg; gjpyspf;fTk; gapw;rpaspAq;fs; 
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 قضاء وقت الفراغ

لكل الناس وق  للعمل ووق  للراحة. فالتالميذ يذهبون الي مدارسهم في سعادة كل يوم , يقرأون الكتب , ويكتبون 

 ل. الدروس , ويعملون التجارب في المعم

وعندما يعودون الي بيوتهم يجتهدون في اداء الواجب, ويستذكرون ويستعدون لليوم التالي وهكذا , فهم يقضون ايام 

 الدراسة  في  تعب مستمر.

وفي االجازة األسبوعية , يحاول التالميذ أن يستريحوا من تعب االسبوع . فهذا يذهب الي النادي الرياضي ليقابل 

واخر يفضل الجلوس في البي  وممارسة احدي الهوايا  التي يحبها : مثِل قراءة قصة, أو  أصدقائه ويلعب معهم .

 الرسم , أو جمع الطوابع, أو المراسلة, او اإلستماع إلي اإلذاعا .

 وثالث يخرج مع مدرسته أو مجموعة من اصحابه الي رحلة في مكان قريب أو بعيد

 واالصدقاءمن التالميذ من يصحب أسرته لزيارة االقارب 

وفي االجازا  الطويلة هناك من يفضلون السفر لمشاهدة بالد جديدة ومقابلة أهلها واالطالع علي حضارتهم وطريقة 

 حياتهم . 

 فما هواياتك المفضلة؟ 

 وكيف تقضي أوقا  فراغك؟

mUQ;;nrhw;fs; 

                                          - ;LgLjy>ممارسة  - ;tpLKiwehl;fs                       االجازا  

   ;tpisahl;Lf; fofk        -الرياضي  النادي   - ;fbjk; tiujy          المراسلة

  - ;Njbawpy علي االطالع   - ;thndhyp Nfl;ly            اإلذاعا  إلي اإلستماع

 

 fPOs;s thf;fpaq;fspy; Nfhbl;Lf; fhl;lg;gl;Ls;s gpuNahfq;fis tpsf;fp 

mtw;wpy; gapw;rpfs; toq;Fq;fs; 

 اللغوية التراكيب

 الواجب اداء في يجتهدون بيوتهم الي يعودون عندما .6

 االسبوع تعب من يستريحوا أن التالميذ يحاول .2

 معهم ويلعب أصدقائه ليقابل الرياضي النادي الي يذهب .3

 هايحب التي الهوايا  احدي ممارسةو البي  في لجلوسا يفضل .4

 واالصدقاء االقارب لزيارة أسرته يصحب من التالميذ من .5

 علي حضارتهم االطالعأهلها ومقابلة ة بالد جديدة ولمشاهديفضلون السفر  .1
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thypgu;fspd; Xa;T Neuk; 

 fPOs;s fl;Liuia khztu;fs; thrpj;J tpsq;f topfhl;Lq;fs; 

 nrtpkLj;J tpsq;fTk; re;ju;g;;gk; toq;Fq;fs; 

 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s mUk;gjq;fspdJk; nrhw;nwhlu;fspdJk; 

fUj;Jf;fis khztu;fSf;F njspTgLj;Jq;fs; 

 mtw;;iwf; nfhz;L thf;fpaq;fs; mikf;fg; gapw;rpfs; toq;Fq;fs; 

 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s jfty;fisf; nfhz;L tpdhf;fs; mikf;fTk; 

mtw;Wf;Fg; gjpyspf;fTk; gapw;rpaspAq;fs; 

 

 يف يقضي الشباب أوقات فراغهمك

   يلي ما فاقرأ ذلك معرفة في رغب  اذا  العطلة؟ خالل يقضونها وكيف فراغهم أوقا  في الشباب يفعل فماذا

 األصدقاء لمقابلة الوحيد المكان فهي األهل، معارضة رغم التجارية المراكز الرتياد مضطرون نحن: سعيد يقول

 .''األحاديث وتبادل الوق  وقضاء

 في واالنطالق النهار، في النوم سوى افعله شيء يوجد ال: ''يقول وهو العاصمة في يعيش الذي الرحمن عبد هذا

 على يشجعني والدي أن ومع''. منه واالستفادة الوق  لقضاء كثيرة خيارا  لدي توجد ال أصدقائي ألتقاء إلى الليل

 .أفضلها ال أنني إال بها وينصحني القراءة

 ةممارس في وكذلك  السفر، في العطلة من جزءا أقضي أنا: ''يقول اإلجازة، في يفعله مما الكثير ديهفل راشد أما

 هيو  القران وحفظ القراءة، إلى باإلضافة البحر، في الصيد ورحال  الفروسية مثل الرياضية الهوايا  بعض

 ''وروحي عقلي صفاء إليَّ  وتعيد حياتي وتجدد النفسية الراحة لي تحقق جيدة عادا 

 ضافةباإل الخفيفة، األغاني وسماع التلفاز، مشاهدة في الوق  من الكثير'' أقضي أن احب انا:  تقول فهي حنينة أما

 بين ومهاي سميرة صديقتها تقضي بينما''. بالثرثرة مولعا  البنا  فنحن الهاتف، على الصديقا  مع الحديث إلى

 روايا وال البوليسية الروايا  سيما ال والمطالعة، القراءة في النهار فنص اقضي: ''تقول التلفاز، ومشاهدة القراءة

 كثيرا، أحبها فأنا والعاطفة الخيال تنم ي التي الرومانسية

 لىع فيه أواظب اللغا ، لتعليم مركز في سجل  لقد: ''تقول وهي مختلفة فهي العطلة في ياسين ندى برامج أما

ر يوميا ساعتين لمدة التواجد  عمالاأل في والدتي ومساعدة القران حفظ إلى باإلضافة االنجليزية، لغتي يهاف أطو 

 .''الطعام طهو وتعل م المنزلية

 خرىأ هوايا  لدينا توجد وال ذلك على اعتدنا لقد لإلنترن  مقهى في فراغنا أوقا  نقضي الشباب: من عدد وقال

 في يوترالكمب شاشة على ولكن أيضا البنا  بعض فعلهت ما وهذا''. يوميا ساعا  أربع من أكثر ذلك في نقضي فنحن
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 أنها إذ منزلال في'' الن '' على والتواصل الدردشة في الوق  من الكثير صديقاتي وبعض أقضي: ''لينا تقول المنزل،

 .االنترن  منتديا  خالل من جدد أصدقاء مع والدردشة للتعارف فرصة

 الشباب من عدد ألسنة على جاء فيما نلمسه ما وهو واحد، حال على ليسوا والناس الدنيا، هي هذه حال، أية على

 طريقته على كل   لإلجازة نظرتهم عن فعب روا التقيناهم الذين

 

 

 

mUQ;;nrhw;fs; 

 ;mbf;fbnry;Yjy                         ارتياد - ;epu;g;ge;jpf;fg;gl;lgtu;fs           مضطرون

 - nky;ypir          الخفيفة األغاني  - ;nra;jpgupkhWjy          األحاديث تبادل-

              - ;Jg;gwpehty;fsالبوليسية الروايا  - Chatting                                                  الثرثرة

 fw;gid         -الخيال    - ;fhjy; ehty;fs        الرومانسية الروايا 

   - ;njhlu;e;J <LgLfpNwdأواظب                                         - cs;Szu;Tالعاطفة

 - ;czT rikj;jy                  الطعام  طهو                             - ;r%fkspj;jpUj;jyالتواجد

  - Online Forums االنترن  منتديا              - Internet Caféلإلنترن   مقهى

 

 fPOs;s thf;fpaq;fspy; Nfhbl;Lf; fhl;lg;gl;Ls;s gpuNahfq;fis tpsf;fp 

mtw;wpy; gapw;rpfs; toq;Fq;fs; 

 اللغوية التراكيب

 األهل معارضة رغم التجارية المراكز الرتياد مضطرون نحن .6

 النهار في النوم سوى افعله شيء يوجد ال .2

 فضلهاأ ال أنني إال بها وينصحني القراءة على يشجعني والدي أن ومع .3

 اإلجازة في يفعله مما الكثير فلديه راشد أما .4

   القران وحفظ القراءة، إلى باإلضافة .5

 الخيال تنم ي التي الرومانسية والروايا  البوليسية الروايا  سيما ال .1

 يوميا ساعتين لمدة التواجد على فيه أواظب .7

 ''.رن االنت منتديا  خالل من جدد أصدقاء مع والدردشة للتعارف فرصة أنها إذ .8

 واحد حال على ليسوا والناس الدنيا، هي هذه ،حال أية على .0

 طريقته على كل   لإلجازة نظرتهم عن فعب روا .69
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kdmOj;jk; Nghf;Fk; ,yF topfs; 

 fPOs;s fl;Liuia khztu;fs; thrpj;J tpsq;f topfhl;Lq;fs; 

 nrtpkLj;J tpsq;fTk; re;ju;g;;gk; toq;Fq;fs; 

 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s mUk;gjq;fspdJk; nrhw;nwhlu;fspdJk; 

fUj;Jf;fis khztu;fSf;F njspTgLj;Jq;fs; 

 mtw;;iwf; nfhz;L thf;fpaq;fs; mikf;fg; gapw;rpfs; toq;Fq;fs; 

 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s jfty;fisf; nfhz;L tpdhf;fs; mikf;fTk; 

mtw;Wf;Fg; gjpyspf;fTk; gapw;rpaspAq;fs; 

 fl;Liuapy; cs;s thf;fpaq;fspd; fUj;Jf;fis vjpu;kiwapy; nfhLj;J 

Neu;kiwf;F khw;WkhW $Wq;fs;. 

 والقلق االكتئاب لمعالجة طرق الهواية اسهل

العالم مصابون بهذا  حول شخص مليون 626 من اكثر االحصائيا  وحسب منتشر، مرض والقلق  االكتئاب

 ائيةالكيمي بالمواد توازن عدم او نقص عن ناتجا يعتبر االكتئاب فان والمعاصرة الجديدة النظرة حيث من. المرض

 موراال تتفاقم قد عالج، دون من اكبر فترة باالكتئاب المصاب الشخص بقي كلما. كافة والجسم بالمخ الموجودة

 واسرية ثم للتفكير بالنتحار عائلية لمشاكل وتؤدي

 جالنفسية بممارستها مع العال الصحة مجال في ءوالخبرا فإلَيك بعض االنشطة والهوايا  الالتي يوصون الباحثون

 :ومنها ،مدهش نحو على العالج في فعالية أثبت  ألن هذه األنشطة والقلق ، االكتئاب من واألدوية للتخلص التقليدي

 الكريم القرآن إلى االستماع .6

 الترددا  وأن ، العقلية القوى زيعز لها واإلنصا  ، آياته إلى واإلستماع وترتيله الكريم القرآن تالوة أن علميا ثب 

  .للعقل فعال غذاء تعد الكريم القرآن تالوة أصوا  عن الصادرة الكهربائية

 التطوع .2

 وعيالتط العمل فوائد تقتصر وال. الدراسا  إليه تشير لما وفقا اآلخرين، مساعدة خالل من نفسك مساعدة يمكنك

 بين صةخا والقلق، االكتئاب مكافحة أيضا يمكنه التطوع أن األبحاث أظهر  إذ فحسب، البدنية الصحة تحسين على

 .السن كبار

 البستنة .3

 وتبين. لعقليةا صحتك لتعزيز النشاط بهذا القيام عليك ينبغي تنمو؟ حتى بالنباتا  والعناية البستنة أعمال تجيد هل

 وتقلل اإلجهاد، من تحد ماك االسترخاء، وتحقق القلق، من تخفف أن يمكن والزهور النباتا  رعاية إن. البحوث

 .باإلجهاد المرتبطة باالكتئاب اإلصابة احتماال 

 الطبيعة في التجول .4



 
juk; 13  mwG nkhop 

www.nie.lk                                                                                                                                                  89 
 

. العقليةو والنفسية الصحية الفوائد من طنا يجلب الطبيعة في والتجول الخروج مجرد أن عديدة دراسا  اكتشف  فقد

 دمال ضغط وانخفاض النبض، لمعد وانخفاض ،"كورتيزول"الـ تركيزا  تخفيف على الغابا  بيئا  تشجع

 تربية الحيوانات األليفة .5

 اإلنسان، ةحيا على كبير بشكل إيجابا   تنعكس المنزل داخل األليفة الحيوانا  تربية أن الدراسا  من العديد أثبت 

 نرى اتنوب يزداد الفكرة على اإلقبال أن سريالنكا اال   في كبير بشكل منتشرة ليس  الظاهرة هذه أن من الرغم وعلى

 والعصافير واسماك الزينة والقطط الكالب مثل المنازل داخل للحيوا  وجود أكثر

 هل تريد التخلص من االكتأب والقلق بسهولة ؟ .. ِاَذْن واظْب علي ممارسة هذه االنشطة هواية

 

mUQ;;nrhw;fs; 

 ftiy                                                     القلق - ;kdmOj;jk                                          االكتئاب

   - ;gyd                                              فعالية – jw;nfhiyAzu;T                       بالنتحار لتفكير  -

  - njhz;L                                التطوع  - ;kpd;djpu;Tfs                      الكهربائية الترددا 

  - Njhl;lNtiy                            البستنة                                                 - ;vjpu;j;jyمكافحة

 - Stress                                                      اإلجهاد  -  Relax                                                    االسترخاء

    - nrwpT                                             تركيزا   - nfhz;LtUfpwJ                                  يجلب

   - ;uj;jmOj;jk,   الدم ضغط   - ;Jbg;GtPjk                                   النبض معدل

 

 fPOs;s thf;fpaq;fspy; Nfhbl;Lf; fhl;lg;gl;Ls;s gpuNahfq;fis tpsf;fp 

mtw;wpy; gapw;rpfs; toq;Fq;fs; 

 اللغوية التراكيب

 المرض بهذا مصابون العالم حول شخص مليون 121 من اكثر االحصائيا  حسب .1

 نقص عن ناتجا يعتبر االكتئاب فان والمعاصرة الجديدة النظرة حيث من .2

 االمور تتفاقم قد عالج، دون من راكب فترة باالكتئاب المصاب الشخص بقي كلما .3

 مدهش نحو على العالج في فعالية أثبت  .9

 الدراسا  إليه تشير لما وفقا اآلخرين، مساعدة خالل من نفسك مساعدة يمكنك .5

 ؟تنمو حتى بالنباتا  والعناية البستنة أعمال تجيد هل .6

 ةالصحي الفوائد من طنا يجلب الطبيعة في والتجول الخروج مجرد أن عديدة دراسا  اكتشف  فقد .7

 يزداد رةالفك على اإلقبال أن اال   سريالنكا في كبير بشكل منتشرة ليس  الظاهرة هذه أن من الرغم وعلى .1

 الزينة واسماك والعصافير والقطط الكالب مثل المنازل داخل للحيوا  وجود أكثر نرى بتناو .4
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tpisahl;L tpoh 

 fPOs;s fl;Liuia khztu;fs; thrpj;J tpsq;f topfhl;Lq;fs; 

 nrtpkLj;J tpsq;fTk; re;ju;g;;gk; toq;Fq;fs; 

 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s mUk;gjq;fspdJk; nrhw;nwhlu;fspdJk; 

fUj;Jf;fis khztu;fSf;F njspTgLj;Jq;fs; 

 mtw;;iwf; nfhz;L thf;fpaq;fs; mikf;fg; gapw;rpfs; toq;Fq;fs; 

 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s jfty;fisf; nfhz;L tpdhf;fs; mikf;fTk; 

mtw;Wf;Fg; gjpyspf;fTk; gapw;rpaspAq;fs; 

 الرياضي الحفل

 . الكبير الملعب في وجلسوا ابنائهم لمشاهدة االباء حضر,  كبيرا رياضيا حفال الماضي االسبوع في مدرستنا  اقام 

 منتظمة فصفو في الجميلة يةالرياض بمالبسهم ساروا الذين,  المدرسة تالميذ لجميع رياضي باستعراض الحفل بدأ

 لموسيقيا انغام علي,  ونشاط نظام في الرياضية التمرينا   بدأوا الملعب ساحة في اماكنهم في التالميذ وقف ان وبعد

 الميدان مسابقا  والقفزمن الرمي و المضمار مسابقا   من والتتابع والحواجز الجري هناك كان 

 مدرستنا في يقالفر اسرع وهو ابراهيم فريق فاز التتابع سباق وفي متر مائة سباق في صفنا فاز الجري  مسابقا  في

     وقويا سمينا كان ألنه فوزا عمير فاز  القرص ورمي  الجلة  دفع وفي

 الجميع من أعلي يونس صديقيى قفز, العالي القفز وفي

 الجميع من أبعد وثب أحمد وثب الطويل وفي

 بالمباراة في فريقنا وفاز الثاني والصف صفنا بين لقدما كرة في  قصيرة مباراة أقيم  ثم

  الفائزين علي الجوائز وزع  الحفل أخر وفي

 العام لهذا البطولة كأس علي صفنا حصل وقد
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mUQ;;nrhw;fs; 

- 

 fPOs;s thf;fpaq;fspy; Nfhbl;Lf; fhl;lg;gl;Ls;s gpuNahfq;fis tpsf;fp 

mtw;wpy; gapw;rpfs; toq;Fq;fs; 

 اللغوية التراكيب

 المدرسة تالميذ لجميع رياضي باستعراض الحفل بدأ .1

 الرياضية التمرينا   بدأوا الملعب ساحة في اماكنهم في التالميذ وقف ان وبعد .2

 الموسيقي انغام علي,  ونشاط نظام في الرياضية التمرينا   بدأوا .3

 مدرستنا في الفريق اسرع وهو .9

 الجميع من أعلي يونس صديقيى قفز .5

 الجميع من أبعد أحمد وثب .6

vd; jhia ehd; kwf;fNt khl;Nld; 

 fPOs;s fl;Liuia khztu;fs; thrpj;J tpsq;f topfhl;Lq;fs; 

 nrtpkLj;J tpsq;fTk; re;ju;g;;gk; toq;Fq;fs; 

 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s mUk;gjq;fspdJk; nrhw;nwhlu;fspdJk; 

fUj;Jf;fis khztu;fSf;F njspTgLj;Jq;fs; 

 mtw;;iwf; nfhz;L thf;fpaq;fs; mikf;fg; gapw;rpfs; toq;Fq;fs; 

 - ;Rtl;L epfo;r;rpfsالمضمار مسابقات ;ikjhd epfo;r;rpfs-والميدان  الساحة ألعاب

 الرمي

 ;gupjptl;lk; tPRjy –القرص  رمي -

 ;Fz;nlwpjy –الجلة  دفع -

  ;rk;kl;bnawpjy -  المطرقة رمي -

  ;mk;ngwpjy -  الرمح رمي -

 Xl;l tif – الجري

 ;FUe;J}uk – القصيرة المسافا  -

  kj;jpa J}u    - المتوسطة المسافا  سباقا  -

  ePz;l J}u– الطويلة المسافا  سباقا  -

   

  القفز الوثب و

  ;Kg;gha;r;ry  -الثالثي الوثب -

 ;ePsk; gha;jy -  الوثب الطويل -

 ;cauk; gha;jy  - القفز العالي -

 ;NfhY}d;wpg; gha;jy  -  بالزانة القفز -

 الحواجز

 jiljhz;ly; Nghl;b– الحواجز سباقا 

  ;mQ;rNyhl;lk -  التتابع

     mzptFg;G استعراض
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 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s jfty;fisf; nfhz;L tpdhf;fs; mikf;fTk; 

mtw;Wf;Fg; gjpyspf;fTk; gapw;rpaspAq;fs; 

 أمي .. لن أنساها

 الكرة لعب يحب   من ومنكم المطالعة يحب   من فمنكم فيه، وتبدعون هبممارست تسعدون نشاط أو هواية   منكم لكل  

 . الكتابة أو الجريَ  يحب   وآخر الرسم يحب   من ومنكم

,  لتلفازا شاشة على تعرض التي العالمية السباقا  في المهرة السباحين مشاهدة أهوى  فأنا السباحة، فهي هوايتي أما

  البرامج من غيرها من أكثر اهيانتب غالبا   تجذب التي هي البرامج تلك

 ناد   في  اسمي تسجيل فقرر  بالسباحة، يتعلق ما بكل واالهتمام الشديد الشغف من ماعندي أمي ذا  يوم الحظ 

 .أصولها على وأمارسها الهواية تلك فيه ألتعل م للسباحة

 ل وسج للسباحة ناد الي ذهب  ثم السباحة مالبس لي واشتر  الدكان مالبس الي أمي أخذتني األيام من يوم وفي

  المتدربين اسماء قائمة في هناك اسمي

اق وأنا النادي الي أذهب الثاني بدأ  أن  من اليوم ف  األول، لدرسي تو  ف  مدربي على هناك تعر   لىع كذلك وتعر 

 .قامة وأقصرهم سنا   أصغرهم كن  حيث زمالئي

ب بدأ  يمين)  يرددون وهم يعلو المتدربين صو  وبدأ الطاقة وتوليد ويةالدم الدورة لتنشيط اإلحماء تمارين في المدر 

 أساسيا  من أساس بتعل م نأخذ ثم تمرين كل نباشر كنا هكذا…(  أربعة ثالثة اثنان واحد…  تح  فوق يسار

  السباحة

 مسابقة عن دربالم أعلن عندما المفاجأة كان  األيام أحد وفي يوم، بعد يوما   حماسة أزداد وأنا ذلك على شهر مر  

ب بخبر فرحين الجميع صرخ.  الفردية السباحة على فريقه ليشجع المبتدئين، لسباحة  أقف ن ك  انا عدا ما المدر 

  جدا   تام بهدوء مختبئا   بينهم

 ى  عل تظهر التردد عالما  اما أنا .. بد  للسباحة، جاهزين ليكونوا باإلحماء الجميع وبدأ المسابقة موعد حان عندما

 .المسبح من القريبة المقاعد أحد على وجلس  فانسحب  قدماي،  تحملني تعد مفل

 :لي وقال مني المدرب اقترب

 .المسابقة في ستشارك بأنك ِعْدِني لكن قليال   لتستريح سأتركك -

 :وقال  بيدي فأمسك  أيضا ، مني قريبة أمي كان  حينئذ

 أن حبت ما وعلى عليك الخوف يتغلب أالَّ  اولفح كثيرا   تدرب  أنك تنس ال لكن تخاف، أن الطبيعي من -

 بحستص أنك متأكدة فأنا جدا ، السباحة وتحب شجاع فأن . التقدم من يمنعك قد عدو فالخوف. تمارسه

 ألمي:  وقل . الطريق أول فهي اليوم مسابقة في فشل  إذا تقلق وال. السباحين أمهر من ما يوما  
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  :وقال  اليوم؟ فشل  إذا تحزني لن إذا -

 

 .دائما   بك فخورة سأكون فأنا! أبدا   -

 بترك يونصحن المدرب وأشادني شديدا فرحا أمي فرح ,  الثانية المرتبة فاحتلل  المسابقة مشاركة إلى فانطلق  

  للنجاح عائق أكبر ألنه واألخفاق الفشل من الخوف

 السباحة بطال مشهورا في ناال أصبح  وارشاداتها بأحالمها وتشجيعها... وارحمها اغفر ألمي اللهم    

 

mUQ;;nrhw;fs; 

 btp jpiu                التلفاز شاشة  - ;Mirg;gLfpNwd             أهوى 

    - ;gl;bay                                                 قائمة    - Mir                 الشغف   -

اق     - njk;G+l;Lk; gapw;rpاإلحماء تمارين   - ;MirAilatd                                 تو 

 ;Neubahf vjpu;nfhs;Nthk               نباشر    - ;uj;jNthl;lk,                      الدموية الدورة 

  - ;tpyfpdhd                             انسحب   - mjpu;r;rp                                        المفاجأة    -

    - ;Kd;Ndhf;fpr; nry;yy                       التقدم                                             - ;ek;gpatsمتأكدة

   - ;nrd;Nwd                                                 انطلق    -;cd;dhy; ngUikailfpNwdبك فخورة

   - Njhy;tp                                                األخفاق   - ;Mf;fpukpj;Njd                               احتلل ُ 

  - ;vd;iddg; ghuhl;bdhuأشادني    - jil                                                 عائق

 

 

 fPOs;s thf;fpaq;fspy; Nfhbl;Lf; fhl;lg;gl;Ls;s gpuNahfq;fis tpsf;fp 

mtw;wpy; gapw;rpfs; toq;Fq;fs; 

 اللغوية التراكيب

 المطالعة يحب   من مفمنك .6

 السباحة فهي هوايتي أما .2

اق وأنا النادي الي أذهب  أن بدأ  .3  األول لدرسي تو 

 …( أربعة ثالثة اثنان واحد…  تح  فوق يسار يمين)  يرددون وهم يعلو المتدربين صو  بدأ .4

ب بخبر فرحين الجميع صرخ .5  انا عدا ما المدر 

 .قدماي  تحملني تعد فلم على   تظهر التردد عالما  بد  .1

 عليك الخوف يتغلب أالَّ  فحاول كثيرا   تدرب  أنك تنس ال .7

 السباحين أمهر من ما يوما   ستصبح أنك متأكدة فأنا .8
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FO tpisahl;Lf;fs; 

 fPOs;s fl;Liuia khztu;fs; thrpj;J tpsq;f topfhl;Lq;fs; 

 nrtpkLj;J tpsq;fTk; re;ju;g;;gk; toq;Fq;fs; 

 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s mUk;gjq;fspdJk; nrhw;nwhlu;fspdJk; 

fUj;Jf;fis khztu;fSf;F njspTgLj;Jq;fs; 

 mtw;;iwf; nfhz;L thf;fpaq;fs; mikf;fg; gapw;rpfs; toq;Fq;fs; 

 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s jfty;fisf; nfhz;L tpdhf;fs; mikf;fTk; 

mtw;Wf;Fg; gjpyspf;fTk; gapw;rpaspAq;fs; 

 الجماعية الرياضات

 ، دوري بشكل بذلك نقم لم و أخطأنا إن و حتى ، الجسم بناء و للصحة ضروري و أساسي نشاط الرياضة ممارسة

 باأللعا و ، جماعي بشكل تمارس التي المفيدة الرياضية األلعاب من عدد وهناك ، البالغة أهميتها ينفي ال فهذا

  الَجَماِعي المهارة في العمل تنمي روح الفريق و عام بشكل الجماعية

 : الَجَماِعية الرياضا  بعض

 خالل من النقاط إحراز يتم ، العبين خمسة  من يتكون فريق , كل الفريقين بين جماعية لعبة هي : السلة كرة

 أكثر النقاط من عدد إحراز من يتمكن الذي ريقالف يفوز حيث أمتار؛3 ارتفاع على الموجودة السلة داخل الكرة إدخال

أن  لالعب ويمكن. الفريقين بين التعادل نتيجة وقوع الصعب , فمن  المباراة نهاية في منافسه يحرزها التي تلك من

 لزمالئه تمريرها أو( المراوغة) باسم ُيعرف فيما الملعب أرض على تنطيطها طريق عن األمام إلى يتقدم بالكرة

 الهدف إلى للوصول

 من أكثرب األرض عن مرتفعة شبكة الفريقين بين تفصل حيث ملعب في فريقين بين ُتلعب : هي الطائرة الكرة

 االرسال تمي وعندما المنافس الفريق جانب على اإلسقاط بهدف الشبكة فوق من الكرة بإرسال الفريقان يقوم ، مترين

 ترفيهي كنشاط بدأها و ، أمريكا في مورجان وليام بدأها و 6805 عام في الرياضة هذه بدأ  و ، نقطة   له ُتحسب

  القواعد لها ُوِضَع  ثم ، الوزن إنقاص في للراغبين و األعمال لرجال

رة بكرة العبا   عشر أحد من منهما كل يتكون فريقين بين ُتلعب جماعية رياضة هي :القدم كرة  لقدما كرة يلعب. ُمكوَّ

 ُتلعب. لعالما في وانتشارا   شعبية   األكثرَ  تعتبر الرياضةَ  فلذلك العالم، حول دولة مئتي من أكثر في العب مليون 259

 لداخ الكرة بركل األهداف إحراز هو اللعبة من الهدف. جانبيه في مرميين مع الشكل مستطيل ملعب في القدم كرة

 داخل يكون أن بشرط ذراعيه، أو بيديه الكرة يلمس أن له ُيسمح الذي الوحيد الالعب هو المرمى حارس. المرمى

 الجزاء منطقة

 الفريقين قيبان يلتقي ، المباراة بدء قبل. العبا   عشر أحد من يتكون فريق كل فريقان، يلعبها جماعية رياضة: الكريكت

 سميي حيث  الضرب بالجانب يسمي يضرب الذي الفريق.   أوال   سيضرب فريق أي ليتقررا الملعب أرض على
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 من العب ويحاول الجذوع أمام الضرب الجانب من العب يقف  المباراة عند. االيقاف بالجانب فحةالمكا فريق

 الضارب ويدافع. الملعب خارج الضارب إلخراج بالكرة الجذوع يضرب ان الكره برامي يسمي االيقاف الجانب

 ىإل يصل حتى ويركضَ  اإلمكان قدر على بسرعة الكرة يضربَ  أن ويحاول الجذوع عن بالمجذاف شبيه بمضرب

 نقطة إلحراز ياردة 22 تبلغ مسافة في األخرى الجذوع

mUQ;;nrhw;fs; 

 ;l;LKiwapy$                                     جماعي شكل  - ;njhlu;Kiwapy                     دوري شكل

 Scoring                                         النقاط إحراز  - FOczu;T                        الفريق روح  -

points -  التعادل نتيجة            rkKbT -     الكرة  إرسال                                 ge;ij mDg;Gjy; 

   - vjpuzp                                           المنافس الفريق      - ;yf;F tpoitf;Fk,اإلسقاط هدف  -

 - ;tpjpfs                                                          القواعد   - ;kfpo;T+l;Lk                              ترفيهي

  - ;cijj;jy                                                       َرْكل                      - ;ePs;Njhw;wkالشكل مستطيل

    - penalty area                         الجزاء منطقة        - Goalkeeper                     المرمى حارس

  - kl;il                                                  مضرب    - wicket                                            الجذوع

 /   - ;XLfpwhd                                           يركضَ  – JLg;G                                          لمجذافا

  - ;ahu 22ياردة 22

 fPOs;s thf;fpaq;fspy; Nfhbl;Lf; fhl;lg;gl;Ls;s gpuNahfq;fis tpsf;fp 

mtw;wpy; gapw;rpfs; toq;Fq;fs; 

 اللغوية التراكيب

 العبين خمسة  من يتكون فريق كل .6

 أمتار3 ارتفاع على الموجودة السلة داخل الكرة إدخال خالل من النقاط إحراز يتم .2

 العالم في انتشارا  و شعبية   األكثرَ  الرياضةَ  تعتبر .3

 الجزاء منطقة داخل يكون أن بشرط ذراعيه، أو بيديه الكرة يلمس أن له ُيسمح .4

nfsutpg;G tpoh 

 fPOs;s fl;Liuia khztu;fs; thrpj;J tpsq;f topfhl;Lq;fs; 

 nrtpkLj;J tpsq;fTk; re;ju;g;;gk; toq;Fq;fs; 

 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s mUk;gjq;fspdJk; nrhw;nwhlu;fspdJk; 

fUj;Jf;fis khztu;fSf;F njspTgLj;Jq;fs; 

 mtw;;iwf; nfhz;L thf;fpaq;fs; mikf;fg; gapw;rpfs; toq;Fq;fs; 
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 fl;Liuapy; ,lk;ngw;Ws;s jfty;fisf; nfhz;L tpdhf;fs; mikf;fTk; 

mtw;Wf;Fg; gjpyspf;fTk; gapw;rpaspAq;fs;  

 

 حفلة للتكريم

 على لتربعا مدرستنا استطاع  البلدية، برعاية الغربية، المحافظة في االبتدائية للمدارس السلة ُكَرةِ  َدْوِري   ِاَطارِ  ِضْمنَ 

 السلة كرة دوري عرش على التربع وكذلك منازع، دون الدوري كأس لىع وحصل  للبنين السلة كرة دوري عرش

 لىع تحصل ان مدرستنا استطاع  بل فحسب، هذا ليس. ايضا منازع دون الدوري هذا كأس على وحصولها للبنا ،

  ة،البطول كأس المدرسة وتسلم  والتعليم التربية وزارة عليه قام  التي  القدم كرة مباراة في االولى المرتبة

  والمدربين لألبطال تكريم حفلة المدرسة أقام  االنجازا  هذه وبمناسبة

 المشاركة لفرقوبا الكريم، بالحضور العميد، قبل من ترحيبية كلمة ثم المدرسة، ونشيد ، الوطني بالنشيد كان  البداية

ا المباراة، هذه في  هكذا... كلمته المدرسة ديرم القي ثم, للمدرسة إنجاز كبير هي المباراة هذه أن إلى مشير 

 ضيوفنا وجميع المدرسية هيئتنا وكافة معلمينا طالبنا، األعزاء، طالبنا وأهالي المميزين، األعزاء بضيوفنا وسهال أهال

 .اليوم معنا الموجودين

 القدم كرة مباريا  في االبتدائية للمدارس  الرياضية الدورة في مدرستنا انجازا  عن ألعلن هنا أكون أن يشرفني

 السلة،... وكرة

 اعالء يف جهوده على جمبها لمقاطعة البدنية التربية المستشارلمعلمي اشقر جمال في كلمته المربي المدير حي ى وقد 

 علمينللم شكره قدم كما المستويا ، اعلى الى المدرسة بطالب والوصول المدرسة في البدنية التربية موضوع شأن

 بالروح التحلي يذوقون الطالب وجعل ناحية من الطالب نفوس  في الموضوع حب غرس في الجبارة جهودهم على

 السلة ةوكر القدم كرة مباريا  في المشتركين والطالب الطالبا  على اثنى كذلك اخرى ناحية من العالية الرياضية

 .بها تحلوا التي العالية الرياضية والروح الرائع ادائهم على وشكرهم

 والدؤوبُ  المخلصُ  البدنيةِ  التربيةسِ  معل َميْ  عملُ  لوال االنجازا  هذه لتتحقق تكن لم انهب ايضا المدير وصرح

 ةالمدرس مدير اهدى وقد المسؤولية، وتحمل االنتماء حب على وتربيِتهم السليمَ  االعدادَ  الطالب اعداد على وحرُصهما

 والنجاح التقدم دوام لهم وتمنى ، المدرسة طالب لجميع الطالب حققه الذي الكبير الفوز
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mUQ;;nrhw;fs; 

                              - basketball league السلة ُكَرةِ  َدْوِري          - ;rl;lfj;Js               ِاَطار ِضْمنَ 

 ;nfsutpf;Fk; itgtk                          تكريم حفلة - ntw;wp                        عرش على التربع

                                                                                   - tpisahl;Lr; Rw;Wالرياضية الدورة   -

   - ;clw;gapw;rp- Mrpupau;fSf;fhd MNyhrfuالبدنية التربية المستشارلمعلمي

                                                       - ;khfhzkظةالمحاف                               - ;khtl;lkمقاطعة

                                     - ;kw;nwhUGwkاخرى ناحية من                                - ;xUGwkناحية  من

  - ;nrhd;dhu                                    صرح                               - ;Gfo;e;jhuاَْثَنى على

  ;njhlu; Kd;Ndw;wKk; ntw;wpAk والنجاح التقدم دوام  - ;tpUk;gpdhu                          تمنى

 اللغوية التراكيب

 fPOs;s thf;fpaq;fspy; Nfhbl;Lf; fhl;lg;gl;Ls;s gpuNahfq;fis 

tpsf;fp mtw;wpy; gapw;rpfs; toq;Fq;fs; 

 الغربية المحافظة في االبتدائية للمدارس السلة ُكَرةِ  َدْوِري   َطارِ اِ  ِضْمنَ  .1

 ندو الدوري كأس على وحصل  للبنين السلة كرة دوري عرش على التربع مدرستنا استطاع  .2

 منازع

 مخلصُ ال البدنية التربية معل َميْ  عملُ  لوال االنجازا  هذه لتتحقق تكن لم بانه ايضا المدير وصرح .3

 والدؤوبُ 
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Nju;r;rp 15:  mwG  ,yf;fpa Mf;fq;fis gbj;J eae;J 

khjpupfis cWthf;FthH 

Nju;r;rp kl;lk;  15.1 :  mwG nkhop ,yf;fpa tbtq;fspy; gonkhop 

fijfspy; fhzg;gLk; ,yf;fpa ,uridfis eae;J 

ntspg;gLj;JthH;.  

ghlNtis:    20 

fw;wy; NgWfs;: 

 ,yf;fpa tbtq;fis ,dq;fhz;ghH. 

 nkhopeilia eae;J $WthH. 

 Mf;fq;fspy; fhzg;gLk; mzpfis ,dq;fz;L $WthH. 

 Mf;fq;fspy; fhzg;gLk; fjhghj;jpuq;fspd; ,ay;Gfisf; fz;lwpthH. 

 

fw;wy; fw;gpj;jy; nraw;ghl;Lf;fhd mwpTWj;jy;fs; 

mePjpahd gq;fPL 

 fPNo cs;s rk;gtj;ij khztu;fs; thrpf;f topg;gLj;Jq;fs; 

 khztu;fs; mjd; nghUis tpsq;Ftjw;F cjTq;fs; 

 rk;gtj;jpy; cs;s ,yf;fpar; Ritia khztu;fs; eaf;f cjTq;fs; 

 rk;gtj;jpy; cs;s $w;Wf;fis itj;J re;ju;g;gk;$w topg;gLj;Jq;fs; 

 gy;NtW tifahd tpdhf;fisf; nfhLj;J tpilvOj itAq;fs; 

 nkhopngau;g;Gg; gapw;rpfs; toq;Fq;fs; 

 mUQ;nrhw;fis itj;J thf;fpak; mikf;f topg;gLj;Jq;fs; 

 fijia ehlfkhf ebf;f topg;gLj;Jq;fs; 

 

 جائرة قسمة

 نتانواب وابنان امرأة ولي. كثير دجاج عندي وكان. فأنزلناه,  البادية من أعرابي علينا َقِدمَ : البصرة اهل من رجل قال

 .بها تغديلن, الينا وقدميها دجاجة لنا واشوي بادري: المرأتي فقل . منها

 قسمهاا:  له وقلنا,  الدجاجة اليه فدفعنا, واألعرابي, وابنتاي, وابناي, وامرأتي, أنا, جميعا جلسنا الغداء حضر فلما

 .بينكم قسمتها بقسمتي رضيتم فان, القسمة أحسن ال:  فقال, منه نضحك أن نريد ونحن, بيننا
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 الجناحان:  وقال, الجناحين وقطع, للرأس الرأس: وقال,  يهِ وَناَولَنِ  فقطعه الدجاجة رأس فأخذ.  نرضي فانا: قلنا

, للزائر الزور: قال ثم. للعجوز العجز: وقال الذنب منب  قطع ثم, لالبنتين الساقان: وقال, الساقين قطع ثم. لالبنين

منا                  وسخر بأسرها الدجاجة فأخذ  

 نيا:  قال. اعرابي يا بيننا اقسم:  قل , الغداء حضر فلما, اجا دج خمس لنا اشوي:  المرأتي قل ,  الغد كان فلما

 .فاقسم انفسنا في نغضب لم ال: قلنا.  انفسكم في غضبتم انكم اظن

  وترا؟ أم شفعا اقسم:  قال

 اليهما ورمي. ثالثة ودجاجة وابناك. بدجاجة الينا ورمي, ثالثة ودجاجة وامرأتك ان : فقال, وترا اقسم:  قلنا

 منا وسخر,  دجاجتين واخذ, ثالثة ودجاجتان وانا:  قال ثم.  بدجاجة اليهما ورمي, ثالثة ودجاجة وابنتاك, بدجاجة

 االولي كالمرة

 يف لكم فهل. هكذا اال يجيء ال الوتر! الوتر قسمة كرهتم لعلكم تنظرون؟ ما:  قال,  دجاجتيه الي ننظر رانا ولما

 الشفع؟ قسمة

 اوابنتاه والعجوز:  قال ثم,  بدجاجة الينا ورمي, اربعة ودجاجة وابناك أن : قال ثم, هالي الدجاج فضم. نعم:  قلنا

 اربعة ودجاجة

 كل اللهم: وقال,  السماء الي يديه ورفع, الثالث اليه وضم أربعة، دجاجا  وثالث انا: قال ثم, بدجاجة اليهن ورمي

 وفهمتنا علمتنا ان , الحمد

 

mUQ;nrhw;fs; 

 ;tpiuthf nra                                 بادري  - ;ehl;Lg;Guk                                                  البادية

 thy;gFjp                         الذنب  منب                          - ;vd;dplk; je;jhuَناَولَِنيهِ    / اشوي -

                           - ;neQ;Rg;Gwkالزور                                                   - Wjpg;gFjp,العجز

 ul;il,                                                شفعا                                                        - tpUe;jhspللزائر

  - ;mtiu cggrupj;Njhkأنزلناه                                        - ;l;bnaLj;jhu$ ضمَّ   -

 التراكيب اللغوية

fPOs;s thf;fpaq;fspy; Nfhbl;Lf; fhl;lg;gl;Ls;s gpuNahfq;fis tpsf;fp 

mtw;wpy; gapw;rpfis toq;Fq;fs; 

 بينكم اقسمته بقسمتي رضيتم انف .1

 منا وسخر بأسرها الدجاجة فأخذ .2

 !الوتر قسمة هتمكر لعلكم تنظرون؟ ما .3
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mwGg; gonkhopfs; 

 fPNo cs;s  ciueilia khztu;fs; thrpf;f topg;gLj;Jq;fs; 

 khztu;fs; mjd; nghUis tpsq;Ftjw;F cjTq;fs; 

 ciueilapy; cs;s ,yf;fpar; Ritia khztu;fs; eaf;f cjTq;fs; 

 muGg; gonkhopfSld; gpd;dpg; gpize;Js;s epfo;Tfis jkJ 

nkhopeilapy; fijahff; $wTk; vOjTk; topg;gLj;Jq;fs; 

 gy;NtWtpjkhd tpdhf;fisf; nfhLj;J tpilvOj itAq;fs; 

 nkhopngau;g;Gg; gapw;rpfs; toq;Fq;fs; 

 mUQ;nrhw;fis itj;J thf;fpak; mikf;f topg;gLj;Jq;fs; 

 

 األمثال العربية 

ا، اانتشار   الشعبية التعبيرية األشكال أكثر من واحد   األمثال، َضْربُ   أفكار ُيجسد إذ ثقافة، أي منه تخلو وال وشيوع 

  املة،ش إنسانية داللة وفي حية، صورة في حياتها، مظاهر ومعظم ومعتقداتها وتقاليدها وعاداتها وتصوراتها الشعوب

 والنقل، راسةدبال فتعهدوها البليغ اللغوي الكنز هذا قيمة األوائل العرب أدرك ولقد كبيرة، أدبية قيمة الشعبية ولألمثال

 للميداني، األمثال مجمع الحصر ال المثال سبيل على منها تندثر، أو تضيع ال كي لألمثال، كتب في وجمعوها

 .للعسكري األمثال جمهرة للزمخشري، العرب أمثال في المستقصى

 إيجاز: لكالما من يرهغ في تجتمع ال أربعة المثل في يجتمع: "المثل عن النظام سيار بن إبراهيم البْصري الفقيه وقال

 ".البالغة نهاية فهو الكناية، وجودة التشبيه وحسن المعنى وإصابة اللفظ

 

   

 mUQ;nrhw;fs; 

     - ;r%fntspg;ghl;L khjpupfs الشعبية التعبيرية ألشكالا

 mjpypUe;J ePq;ftpy;iy                                                                                              منه تخلو ال

                                                                                                       - yf;fpag; ngWkjp, أدبية قيمة -

                                                                     - ;ngWkjpahd nkhopg; nghf;fprk البليغ اللغوي الكنز

   - mope;JtpLfpwJ                                                                                                           تندثر

  - ;mtw;iw Ma;Tf;fhf vLj;Jf;nfhz;ldu بالدراسة فتعهدوها
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 أمثاال   صار  وكيف  العربية، مثالاأل أشهر قصص هنا بعض نستعرض

 القديمة عادتها إلى حليمة عادت

 تشتهرو منه، النقيض على كان  لكنها والسخاء، الكرم في المثلَ  العربُ  به ضرَب ْ  الذي الطائي حاتم زوج هي وحليمة

ا تضع أن أراد  إذا كان  إنها وُيقال والبخل، باإلمساك ا/ إدام   يُدها، تطاوْعها ولم ملعقةُ ال ارتجف  الطعام، في سمن 

 ةطنجر في السمن من ملعقة وضع  كلما المرأة إن يقولون كانوا األقدمين أن لها فزعم الكرم يعلمها أن حاتم فأراد

ا، بعمرها للا زاد الطبخ ا طعامها صار حتى الطبخ، في السمن مالعق تزيد حليمة فأخذ  يوم   على يدها وتعود  طيب 

 !السخاء

 لسمنا وضع من تقلل لذلك وأخذ  المو ، تمن  حتى فجزع  نفسها، من أكثر تحبه كان  الذي الوحيد اابنه ما  ثم

 ُيضرب مثال   وصار ،"القديمة عادتها إلى حليمة عاد : "حاتم ضيوفُ  فقال وتمو َ  عمرها ينقصَ  حتى الطبخ في

 .عنه توقف قد كان قديم، عمل إلى يعود الذي للشخص

 

mUQ;nrhw;fs; 

                          - Neu;vjpuhd النقيض         - ;mij cjhuzk; fhl;bdhdِبِه الَمثلَ  َضَربَ 

                                   - cld;gLfpwJتطاوع                                                                 - eLq;fpaJارتجف

     - ;jpLf;fpl;lhs جزع                                     - ;rikay; ghj;jpukالطبخ طنجرة

 رامِ  غير من رمية رب

ا حلف أنه وسببها الناس، أرمى من كان الذي المنقري، يغوث عبد بن حكيم هو المقولة هذه وصاحب  لََيْعِقَرنَّ  يوم 

ا، يعقر فلم فرمى بقوسه فخرج الصيد، اش يعقر فلم التالي اليوم في خرجو حال، بأَْسوأِ  ليلة فبا  شيئ  ا، يئ   أصبح فلما أيض 

 .البري البقر/ مهاة أعقر لم إن نفسي اليوم قاتل فإني صانعون؟ أنتم ما: لقومه قال

: ابنه هل فقال أخرى له تعرض  ثم فأخطأها، حكيم فرماها بمهاة، هما فإذا فانطلقا، معك، احملني أب  يا: ابنه له فقال

 القوس يمحك فناوله سهمك، سهمي فإن بحمدك، أحمد: ابنه له فقال يضربه، أن وَهمَّ  حكيم فغضب قوس،ال ناولني أب  يا

 .رام غير من رمية رب: حكيم له فقال يخطئ، فلم االبن فرماها

 منه يصدر أن شأنه من ليس لمن الشيء يتفق عندما ُيضرب مثال   وصار 

mUQ;nrhw;fs; 

                                                            - ;mUj;jhdعقر - tha;topf;fij                            المقولة

   - Ntl;ilahlg;gLk; gpuhzp                   الصيد                                      - fhl;LkhLمهاة 

  – gq;F سهم
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 سنمار جزاء جزاؤه

 بظهر "الخورنق" قصر له يبني كي الحيرة ملك القيس امرئ بن األول النعمان استدعاه الروم، بالد من مهندس سنمار

ا َوَجدَ  طويل، تفكير وبعد بنائيه، مع سنمار فحضر الكوفة،  الحيرة من قريب مرتفع على القصر فبنى للبناء، جميال   رسم 

 حول ةدائر شكل على النهر من العليا الناحية من تجري المياه وكان  الخضراء، والرياض البساتين به تحيط حيث

 .المنخفضة الناحية من النهر إلى وتعود القصر أرض

 اظرالمن الملك فشاهد القصر، سطح إلى سنمار ومعهم وحاشيته النعمان صعد يكون، ما أجمل على البناء تم أن وبعد

 قطلس زال  لو أجرة موضع أعلم لكنني: "سنمار فأجاب ،"قط البناء هذا مثل رأي  ما: "فقال البناء وأعجبه الخالبة

 أهله، اأن ما بي وتصنعون ُتوفُوَنِني أنكم عرف  لو ال،: "سنمار فقال ،"غيرك؟ أحد أيعرفها: "الملك فسأله ،"كله القصر

ا يظل أن يجوز ال أنه الملك نفس في فاستقر ،"دار  حيثما الشمس مع يدور بناء   لبني   هذه موضعَ  يعرفُ  َمنْ  حي 

 .القصر هذا من أفضل يبنيَ  أن يستطيع وَمن األجرةِ 

 بين مثال   بسنمار النعمان صنعه مما العرب فاتخذ  وما ، عنقه فانكسر " الخورنق" أعلى من سنمار بقذف أمر ثم

 .اإلساءة باإلحسان ُيجزى لمن ،"سنمار جزاء جزاؤه" يقال الناس،

mUQ;nrhw;fs; 

   - ;tl;l tbtkدائرة شكل               - mijr;#o ,Uf;fpwJبه  تحيط

  - ;fz;ftuالخالبة                         - ;fhl;rpfsالمناظر

 

 اللغوية التراكيب

fPOs;s thf;fpaq;fspy; Nfhbl;Lf; fhl;lg;gl;Ls;s gpuNahfq;fis tpsf;fp 

mtw;wpy; gapw;rpfis toq;Fq;fs; 

  تندثر أو تضيع ال كي ،لألمثال كتب في وجمعوها .6

ا بعمرها للا زاد الطبخ طنجرة في السمن من ملعقة وضع  كلما المرأة إن .2  يوم 

ا طعامها صار حتى الطبخ، في السمن مالعق تزيد حليمة أخذ  .3  !السخاء على يدها وتعود  طيب 

 وتمو َ  عمرها ينقصَ  حتى الطبخ في السمن وضع من تقلل .4

 الناس ىأرم من كان الذي المنقري، يغوث عبد بن حكيم .5

ا، يعقر فلم فرمى .1  حال بأَْسوأِ  ليلة فبا  شيئ 

 الخضراء والرياض البساتين به تحيط حيث الحيرة من قريب مرتفع على القصر فبنى .7

 القصر سطح إلى سنمار ومعهم وحاشيته النعمان صعد .8

 كله القصر لسقط   زال  لو أجرة عموض أعلم لكنني .0

 دار  حيثما الشمس مع يدور بناء   لبني  ،أهله أنا ما بي وتصنعون ُتوفُوَنِني أنكم عرف  لو .69



 
juk; 13  mwG nkhop 

www.nie.lk                                                                                                                                                  103 
 

Nju;r;rp 15:  mwG  ,yf;fpa Mf;fq;fis gbj;J eae;J 

khjpupfis cUthf;FthH. 

Nju;r;rp kl;lk;  15.2 :  mwG nkhop ,yf;fpa tbtq;fspy; ftpij 

ehlfq;fspy; fhzg;gLk; ,yf;fpa ,uridfis 

eae;J ntspg;gLj;JthH;.  

ghlNtis:    20 

fw;wy; NgWfs;: 

 ftpijfspy; fhzg;gLk; ,uridia eae;J ghbf;fhl;LthH. 

 Mf;fq;fspy; fhzg;gLk; fbdkhd gjq;fspd; fUj;ij tpsf;fpf; $WthH. 

 khjpup Mf;fq;fis vOjpf;fhl;LthH. 

 ehlfq;fis ,urpj;J eae;J $WthH. 

fw;wy; fw;gpj;jy; nraw;ghl;Lf;fhd mwpTWj;jy;fs; 

 fPNo cs;s  ehlfj;ij khztu;fs; thrpf;f topg;gLj;Jq;fs; 

 khztu;fs; mjd; nghUis tpsq;Ftjw;F cjTq;fs; 

 ehlfj;jpy; cs;s ,yf;fpar; Ritia khztu;fs; eaf;f cjTq;fs; 

 ehlfj;jpy; cs;s $w;Wf;fis itj;J re;ju;g;gk;$w topg;gLj;Jq;fs; 

 ehlfj;ij ghj;jpuNkw;W ebf;f topg;gLj;Jq;fs; 

 tpdhf;fs; nfhLj;J tpilvOj itAq;fs; 

 nkhopngau;g;Gg; gapw;rpfs; toq;Fq;fs; 

 mUQ;nrhw;fis itj;J thf;fpak; mikf;f topg;gLj;Jq;fs; 

  الذكي القاضي مسرحية

 األول المشهد

 أبناءه وحوله أب

 ......... تاجر أحدهما رجالن جاءه يوم ذا  و بالعدل الناس بين يحكم ذكي قاض البالد أحد في كان :  األب

  الثاني المشهد

 القاضي على سويا دخال والرجل بينهم  والتاجر يقضي الناس من جمع وحوله ديوانه في جالسا القاضي

 القاضي أيها....  القاضي أيها صوته بأعلى :  التاجر

  الرجل أيها أمرك ما..  نعم : يالقاض
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 طويلة رحلة في وسافر  الرجل هذا عند نقودا وضع  ، القاضي أيها :  التاجر

 . ََ  إلى   ردها رفض الرجل ولكن نقودي وطلب  السفر من ورجع            

 ؟ النقود الرجل هذا أعطي  أين:  القاضي

 . الصحراء في كبيرة شجرة عند دالنقو أعطيته و المدينة خارج إلى معه مشي  :  التاجر

 ؟ صحيح التاجر هذا يقوله ما هل ، الرجل أيها:  القاضي

  تلك رأي  وال رأي  وال ا نقود منه أخذ  ما أنا القاضي ياسيدي ال ال :  الرجل

  !! ! حياتي في عنها يتحدث التي الشجرة           

  النقود أأعطيته هناك ذكرستت و الشجرة تلك إلى اآلن اذهب الرجل أيها:  القاضي

 . ونسي  الشجرة عند نقودك دفن  أم

 . القاضي سيدي يا أمرك :  التاجر

  عملك إلى ترجع نقوده وجد إذا و صاحبك يرجع حتى هنا اجلس الرجل أيها:  القاضي

 اآلخرْين الرجلْين اَْدِخلْ  الحاجب أيها:  القاضي

  سيدي يا أمرك:  الحاجب

 ( صام  مشهد في)  وانصرفا القاضي ينهمب وقضي الرجالن ودخال

 الشجرة؟ إلى صاحبك وصل هل:  فجأة له وقال الرجل إلى القاضي نظر ثم

  هنا من جدا بعيدة فالشجرة القاضي سيدي يا ال :  الرجل

  لألمانة الخائن أيها أعمالك شر في َوَقْع َ  لقد:  القاضي

 جرة.. ِاْعَتِرْف الش تلك عند النقود التاجر أعطاك لقد           

  الشجرة عند منه أخذتها ، النقود منه اخذ  نعم نــ نـ(  خائفا)  الرجل

  سامحني سامحني سامحني القاضي أيها سامحني            

  األمانة خن  فقد عقابك تنال أن بد ال!!  أسامحك:  القاضي

 صاحُبه  يرجعَ  حتى السجن في ضْعه ثم النقود راواحض منزله إلى معه واذهبْ  الرجل هذا ُخذْ  الحاجب أيها : القاضي

 ( صام  مشهد)  الناس بين يحكم عمله إلى القاضي عاد ثم.

  الرجل حضر لقد القاضي أيها :  الحاجب
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  الحال في ادِخْله :  القاضي

 ؟ النقود وجد  هل :  القاضي

 سيدي يا ال ال والتعب( اإلعياء عليه بدأ )وقد :  الرجل

 . شهيد أقول ما على وللاُ  هناك نقودي الرجل هذا أعطي  أني جيدا وتذكر  الشجرة تلك إلى ذهب ُ  دلق           

 . نقودك خذ واآلن النقود منك اخذ أنه الرجل أعترف لقد صدق  : القاضي

 

mUQ;nrhw;fs; 

 ;kWj;jhd                                                                   رفض- ;mYtyfk                                     ديوان

                                                          - ;Gijj;jhdدفن  - ;gzk                                           النقود

  jpBnud                                                                       فجأة   - ;fhtw;fhud                              الحاجب

  - ;vd;id kd;dpAq;fsسامحني - ;Vw;Wf;nfhs                            ِاْعَتِرفْ 

 

 التراكيب اللغوية

fPOs;s thf;fpaq;fspy; Nfhbl;Lf; fhl;lg;gl;Ls;s gpuNahfq;fis tpsf;fp 

mtw;wpy; gapw;rpfis toq;Fq;fs; 

 عملك إلى ترجع نقوده وجد إذا و صاحبك يرجع حتى هنا اجلس .6

 صاحُبه يرجعَ  حتى السجن في ضْعه ثم النقود احضراو منزله إلى معه اذهبْ و الرجل هذا ُخذْ  الحاجب أيها .2

. 

 

 fPNo cs;s ftpijfis khtztu;fs; thrp;f;f topg;gLj;Jq;fs; 

 ftpijfspd; nghUis tpsq;fpf; nfhs;tjw;F cjtp nra;Aq;fs; 

 ftpijfspd; ,yf;fpar; Ritfia  eaf;f topg;gLj;Jq;fs; 

 ftpijia ftpijahf nkhopngau;f;fg; gapw;rp toq;Fq;fs; 

 mwG nkhopapy; ftpijfis ,aw;w topg;gLj;Jq;fs; 

 

 معلمتي فضل 

   اآلدابا فيها أتعلَّمُ  َمْدرستي أَْهِوى َمْدرَستي

 األصحابا فيها قابلُ وأ لَُغِتي أكتبُ  درِسي أقرأ
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   األحبابا فيها أشكرَ  أنْ  أنسى     وال الص فَ  وأزورُ 

  وِحسابا علما   أَْعَطْتِني ُمَعل َمِتي        فضلَ  أنسى ال

  وَصوابا سليما   والعدَّ  أُْخِطْي        وال أجيدُ  والخطَّ 

سمَ  مُ  أَْبُرُزهُ           ِبلَوِني والرَّ ا وأَصم    وثيابا زي  

  وقبابا قالعا   وأشيدُ  ُمدنا             أبني ألوانيوب

  األلعابا فيها أمارسُ  الهية        أجري الساحةِ  في

  اإلعجابا بعلمي وأنالُ  كتبي     أهوى درسي أهوى

  األلبابا بعلمي أبهر ُ  معلمتي        دروسِ  فبفضلِ 

  األبوابا لفكري أشرع ِ  ُمْلِهمتي         يا شكرا   شكرا  

   األسبابا لدربي َمهد ِ  غاليتي         يا ُشكرا   ُشكرا  

 وَثوابا أجرا   يجزْيكِ  وأسألُه          الرحمنَ  أدعو

 

 ِرْيماَ  حلم 

 وُبحوَرا...َمْرجا   أَعُبرَ  كي ُعصفورةْ  أُصبحَ  أن...أَحلُمُ 

 وُنُسورا...غيما   أُسابقَ  األَجواءِ  في...أُحل قَ ...وأَطيرَ 

 طَربا  وُسروَرا ترقصَ  كي ألشجارِ ا فوقَ  وأَُزقِزقَ 

 وُعُطورا...فرحا   تنشرَ  كي أَناشيدي   للزهرِ  وأُغن ي

ث ُ   مغرورةْ  يا: قال ْ ..ضِحَك ْ  ُحْلِمي   َعن" ماما"الـ حدَّ

 .مشهورةْ  أُصبحَ  أن ُحْلمي أصحابي   يا ِريَما فأنا

 

 دليل قولي من أتريُد………………………البديل ُاِحُبَك وطني 

 أميل ولن أحيد لن ال……………………دمي يف يدخل ُحبك

 جيل كل في ووصيتي..………………من فمي يخرج ِذكُركَ 

 ثقيل عمل   الوطن ُحبُ ………………إدعاء ليسَ  الوطن ُحبُ 

 طويل الزمان به سيشهد.………………سيالن  يا ُحبي ودليُل

 النبيل الهدفَ  الُِحققَ .……………………صابرا   أُجاِهدُ  فأنا

 بخيل اُصبح ولن ُيعطي.……………ُمخلِصا سأعملُ  عمري

 االصيل الخلقَ  علمتني..……………الطفولة يا مأوى وطني
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 الزمان طويل به سيشهد………………. سيالن يا ُحبي ودليُل

 عميل أو حاقد وجهِ  في..………………الُمنفِجر السالحُ  فأنا

 دخيل أو ساقط لُِكلِ ..…………………المشتعل اللهيب وأنا

 لذلي ال شجاع   فأنا.………………………قاطعا سيفا سأكونُ 

 الزمان طويل به سيشهد………………. سيالن يا ُحبي ودليُل

 

 عليها ومن البالد زان لقد 

 َحنيَفه أَبو الُمسلِمينَ  إِمامُ  َعلَيها َوَمن الِبالدَ  زانَ  لََقد

 الَصحيَفه َعلى الَزبورِ       َكآيا ِ  َوِفقه   َوآثار   ِبأَحكام   

 ِبكوَفه َوال غِرَبينِ ِبالمَ  َوال       َنظير   لَهُ  ِبالَمشِرَقينِ  َفما 

 َصحيَفه قُِرأَ  ما األَي امِ  َمدى          َعلَيهِ  أََبدا   َرب نا َفَرحَمةُ  

 الشافعي( لإلمام الديوان )من                             
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Nju;r;rp 3 :  czT tiffs;> czTg; gof;f tof;fq;fs; njhlu;ghd 
mwG nkhopg; gpuNahfq;fis mwpe;J gad;gLj;Jthu; 

Nju;r;rp kl;lk; 3:1:  czT tiffs; njhlu;ghd jdJ tpUg;G ntWg;Gf;fis 
ntspg;gLj;Jthu; 

fw;wy; NgWfs;:  

 jhd; tpUk;Gfpd;w> tpUk;ghj czT Fbghd tiffis vLj;Jiug;ghu;. 

 czT tiffSf;fhd tpsk;guq;fisAk; Efu;thsupd; 
Nfhupf;iffisAk; nrtpkLj;Jj; Jyq;Fthu;. 

 czTg; gof;f tof;fq;fs; gw;wp Fwpj;Jf; fhl;Lthu;. 
 

 العمة مطبخ في .6
 

fw;wy; fw;gpj;jy; nraw;ghl;Lf;fhd mwpTWj;jy;fs; 
 

 fPo;tUk; ciuahliy ghj;jpuNkw;W thrpf;f topg;gLj;Jq;fs; 

 ciuahlypy; ,lk;ngw;Ws;s nrhw;fisf; nfhz;L thf;fpaq;fs; 
mikg;gjw;F gapw;rpfs; toq;Fq;fs;. 

 rikayiwapy; gad;gLj;jg;gLfpd;w fha;fwp tiffspd; ngau;fis 
mwgpapy; $w topgLj;Jq;fs; 

 #g; rikf;fpd;w NghJ nra;a Ntz;ba Ntiyfis mwgpapy; $w 
topg;gLj;Jq;fs; 

 #g; rikg;gjw;fhd gbKiwfis mwgpapy; vOjpf; fhl;LkhW $Wq;fs; 

   

        العشاء لتناول الحساء نصنع ان نريد نحن:  عمة

  الحساء مع آكل أن أحب أنا! رائع:  فاطمة

  الملفوف الكرنب أوراق آخر؟ وما..  م م م والبطاطا والفاصوليا والجزر والطماطم الكراث الي بحاجة نحن:   عمة

    والفلفل والملح الكاري مسحوق و الثوم بعض زينب يا احضري

 عمة يا االشياء هذه أين:  زينب

 الخزانة في:  عمة

 عمة يا الخضروا  اغسل هل:  ةنبيل

 والجزر والبصل البطاطا تقشير يمكنك هل ، يا حمايا. فضلك من نعم:  عمة

 ذلك سأفعل. عمة نعم:  حمايا

 كاملة يا تفعلين ماذا! جدا جيد:  عمة

 الوعاء أغسل أنا: كاملة



 
juk; 13  mwG nkhop 

www.nie.lk                                                                                                                                                  109 
 

 الخضروا  كل وغسل الفاصوليا تنظيف يجب اآلن. ايضا ملعقة اغسلي! جيد:  عمة

 ذلك أفعل أنا:  سمية

 صغيرة قطع إلى الخضروا  تقطع ان تستطيع التي من. فضلك من نعم:  عمة

 نفعلها سوف:  وحماية زينب

 والثوم الطماطم بتقطيع سأقوم:  عمة

 النار؟ اشعل هل: سمية

 يلتغ ان واتركيها األخرى المكونا  ضعي ثم الوعاء في الماء بعض وصب ي الخضروا  أضفي اآلن. حسنا:  عمة

 الطيبة الرائحة انها: كاملة

 فضلك من ، النار اطفئي و والفلفل الملح من قليال أضفي ، حمايا! أوغ: عمة

 سأفعلها حسنا: حمايا

 ؟ المائدة تعد التي من. العشاء نتناول ان يمكننا االن:  عمة

 عمة يا المائدة نعد نحن: البنا 

 

mUQ;nrhw;fs; 

اث       ;g# الَحَساُء:    :;[;yPf ُكرُّ

       :iyNfhth,الكرنب أوراق  : NghQ;rp الفاصوليا

    : g+z;Lالثوم : ;ntq;fhakالبصل

 ;k]hyhj;J}s : الكاري مسحوق 
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Nju;r;rp 3 :  czT tiffs;> czTg; gof;f tof;fq;fs; 
njhlu;ghd mwG nkhopg; gpuNahfq;fis mwpe;J 
gad;gLj;Jthu;. 

Nju;r;rp kl;lk; 3.2 cs;ehl;L czTg; gof;f tof;fq;fis mwG 
nkhopapy; tpgupg;ghu;. 

fw;wy; NgWfs;: 

 cs;ehl;L czT tiffis ,dk;gpupj;J mwG nkhopapy; vOjpf; 
fhl;Lthu; 

 cs;ehl;L czT tiffspd; jdpj;jd;ikfis Ngr;rpYk; vOj;jpYk; 
vLj;Jf; fhl;Lthu;. 
 

 والشراب الطعام .2

fw;wy; fw;gpj;jy; nraw;ghl;Lf;fhd mwpTWj;jy;fs; 

 khztu;fs; fPOs;s ciug;GFjpia thrpj;J tpsq;f topfhl;Lq;fs; 

 nrtpkLj;J tpsq;fTk; re;ju;g;;gk; toq;Fq;fs; 

 ,lk;ngw;Ws;s mUk;gjq;fspdJk; nrhw;nwhlu;fspdJk; fUj;Jf;fis 
khztu;fSf;F njspTgLj;Jq;fs;  

 mtw;;iwf; nfhz;L thf;fpaq;fs; mikf;fg; gapw;rpfs; toq;Fq;fs;. 

 mjpy; ,lk;ngw;Ws;s jfty;fisf; nfhz;L tpdhf;fs; mikf;fTk; 
mtw;Wf;Fg; gjpyspf;fTk; gapw;rpaspAq;fs;. 

 

 عن انقطع  إذا طويال   الحياة قيد على البقاء تستطيع ال فهي الحية، الكائنا  لحياة مصدر الغذاء

 الجسم وحفظ والحركة، النمو،: مثل مالجس بها يقوم التي الحيوية للعمليا  وضروري. الطعام تناول

األمراض من  

 والدهون والكربوهيدرا  البروتينا  وهي األساسية الغذائية العناصر الطعام على يحتوي أن يجب

جسمه من ناحية الغذاء ال  حاجا  تسد لكي والماء. بالنسبة لالنسان المعدنية والعناصر والفيتامينا 

بيض والخضروا  والفواكه بد من تناول اللحوم واالسماك وال  

عادا  االنسان وتقاليده في تناول الطعام تختلف حسب اختالفهم المتنوعة جغرافيا ودينيا وحضاريا 

وما الي ذلك... وفي سريالنكا سكانها يتناولون ثالث وجبا  في اليوم. معظم الناس هنا يفضلون 

والخبز والرغيف وغير ذلك واما  رشتة للفطور والعشاء تناول المصنوعا  من الدقيق مثل عجينة

 للغداء يتناولون الرز مع الكاري .

تاميل. الكاري متنوع مثل كاري اللحوم  لغة من كاري كلمة أصل المرق.  إن   من نوع   هو الكاري

 التوابل من مجموعة مع عادة   الكاري خلط ويتم   وكاري الخضروا  وكاري االدس وكاري البطاط ،
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 السمسم، وبذور والزعفران، الطيب، وجوزة الكركم،: وهي لها، ضافيَّةإ نكهة إلضفاء األخرى

 الخلطة هذه شهيَّة وُتسم ى ُممي زة  ورائحة   نكهة   لُتعطي وغيرها والكمون، والكزبرة، والقرنفل،

 بالماساال 

مجتمعا  سريالنكا حسب تقاليدهم الدينية معظم البوذيين يجتنبون تناول لحوم البقر والهندوس 

والبيض  والمسلمون يجتنبون تناول ما حرمه للا ورسوله  والسمك اللحوم يأكلون نباتييون ال رهمأكث

في القران والحديث ، ولكل واحدة من هذه المجتمعا  الثالثة انواع من الطعام يشتهر به ويختص 

شرب الحساء والمسلمون ببرياني، ويعد  باعداده ،  يشتهر البوذيون بالرز اللبني والهندوس بشاباتي

 مع الطعام واكل الفواكه بعد الطعام عادة مفضلة بين معظم السريالنكيين

 

mUQ;nrhw;fs; 

  ;bag;gk,عجينة رشتة :   ;capupay; nraw;ghLfs  الحيوية: العمليا 

  ;thridg; nghUl;fs  التوابل: fwpapd; fyit            الكاري: خلط

  ;rhjpf;fha  الطيب: جوزة ;kQ;rs                     الكركم:

  ;vs; tpijfsالسمسم: بذور +Fq;Fkg;G                   الزعفران

  nfhj;jky;ypالكزبرة: fuhk;G                     القرنفل:

  ;rPufkالكمون:

 

 غذائية عناصر .3

fw;wy; fw;gpj;jy; nraw;ghl;Lf;fhd mwpTWj;jy;fs; 

 khztu;fs; fPOs;s ciug;g Fjpia thrpj;J tpsq;f topfhl;Lq;fs; 

 nrtpkLj;J tpsq;fTk; re;ju;g;;gk; toq;Fq;fs; 

 ,lk;ngw;Ws;s mUk;gjq;fspdJk; nrhw;nwhlu;fspdJk; fUj;Jf;fis 
khztu;fSf;F njspTgLj;Jq;fs;  

 mtw;;iwf; nfhz;L thf;fpaq;fs; mikf;fg; gapw;rpfs; toq;Fq;fs;. 

 mjpy; ,lk;ngw;Ws;s jfty;fisf; nfhz;L tpdhf;fs; mikf;fTk; 
mtw;Wf;Fg; gjpyspf;fTk; gapw;rpaspAq;fs;. 
 

 والبروتينا  والمعادن والفيتامينا  الكربوهيدرا  وهن رئيسية غذائية عناصر خمسة نأكله الذي الطعام في

 أن حين في الكربوهيدرا  لديها والمنيهو  الحلوة البطاطا مثل واليام والقمح األرز مثل والحبوب. والدهون

 والزبدة الجبن مثل واأللبان الحليب ومصنوعا . بروتين لديها واالدس والحليب وأسماك وبيض حليب مثل األطعمة
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 الفيتامينا  لديها الخضراء األوراق وكذلك الطازجة والفاكهة الخضار أن حين في الدهون لديها الزبادي واللبن

   والمعادن

يدةعد ألسباب جدا مهمة الغذائية العناصر هذه  

 لمكافحة مهمة والمعادن والفيتامينا  النمو على البروتينا  تساعدنا بينما الطاقة والدهون الكربوهيدرا  تعطينا

واياك ان تتناول  الطعام، هضم في يساعد ألنه النظيف الماء من الكثير شرب عليك ويجب جسمنا، وحماية األمراض

ا والعشاء والغداء للفطور تتناول بجسمنا.   واليك أن ضارة ألنها السريعة الوجبا  ا طعام   األطباء ويقول ، صحي 

اذ مثل والعشاء الملك مثل اإلفطار نتناول أن يجب أصحاء لنكون الشحَّ  

 

mUQ;nrhw;fs; 

    ;tplkpd;fs      الفيتامينا :       ;fhNghifjNulالكربوهيدرا :

   ;Gujq;fsالبروتينا :      ;fdpg;nghUl;fs: المعادن 

     ;jhdpaq;fsالحبوب:        nfhOg;Gالدهون: 

  Nehnajpu;g;G األمراض: مكافحة    Uf;Fk; mNjNtis,أن: حين في

   ;cldb czTfs السريعة: الوجبا                   rkpghL الطعام: هضم

اذ:      ;gpr;irf;fhudالشحَّ

 

 

  

 


