
 

Plus One Arabic Notes: 2018-19 

 انُكبذ ٔ انؼبداد انسٛئخ .1

عغب ؤلاؾالم في الؼواج و خث غليه في اللغأن وفي أخاصًث عؾٌى . الىياح أمغ مهم في خياة ؤلاوؿان 

ومً : وكاٌ هللا حػالى . الؼواج هي ؾىت وىهيت . إلاا وعاءٍ مً أَضاف وملاضض في الحياة ؤلاوؿاهيت  (ص)هللا 

الؼواج عباؽ إحخماعي وبهظا . أًاجه أن زلم لىم مً أهفؿىم أػواحا لدؿىىىاإليها و حػل بيىىم مىصة وعخمت 

لظا غلى اإلاغء إزخياع فخاة مؤمىت ًخىفغ فيها الضًً والضهيا و كاٌ عؾٌى , جدؿؼ صابغة اإلاىصة والترابـ بحن الىاؽ

 .جىىذ اإلاغأة ألعبؼ إلاالها و لجمالها و لجؿبها ولضًنها فئظفغ بظاث الضًً جغبذ ًضان: هللا 

 ولىً اليىم أضبذ الؼواج غبئا زليال في اإلاجخمؼ بؿبب جضحيت الضًً والػاصاث اإلاىدشغة بمىاؾبت 

 .فالػم غليىا اإلاجافظت غلى الضًً وجغن ؤلاؾغاف وؤلابظاع. الؼواج 

 ْٕٔ ٚسبٔل رغٛٛز طجبػٓب.......... سبنى فٙ ْذٔءِ ٔصجزِ  .2

إلاا ؾألذ الياجبت غً أخىاٌ ؾالم . َظٍ مً أكىاٌ أم ؾالم خيىما ػاعتها الياجبت لتهىئتها بمىاؾبت ػفاف ؾالم

وال حػغف خلىق .... وحاَلت .. و غغوؾه أحابذ وكض ظهغث غلى وحهها سحابت الحؼن والىأبت وهي بؿيئت 

ؾالم في "الضمىع حؿيل غلى زضيها: و جابػذ هالمها و كالذ... وال حػغف الحالٌ والحغام .. البيذ و الؼوج 

ى ًداٌو حغيحر ؾباغها.. َضوءٍ و ضبٍر  "َو

 أسزرٙ .3

 أخب أؾغحي . أها أصعؽ حيضا. و أمي عبت البيذ . أبي مؼاعع . لي أزىان و أزذ.أؾغحي ؾػيضة

My family is a happy family. I have two brothers and a sister. My father is a farmer and mother is a 

housewife. I am studying well. I love my family.  

 نهشهؼز زبفع إثزاْٛى "ُْٛئب نكى "يذكزح إسزسسبَٛخ نًُظٕيخ  .4

مت , الشاغغ خافظ إبغاَيم ًنهئ أبىاء وؾىه بمىاؾبت الػام الجضًض  و ٌشجػهم غلى الخلضم بالػٍؼ

م إلى . ًا أبىاء وؾني...... مغخبا بىم : والخفابل و ًىصحهم بدياة ؾػيضة مؼ اليلظت والحظع و ًلٌى  الؿٍغ

. فاؾخػضوا للخلضم, فاطهغوا هجاخىم اإلااغيت. ال جدؼهىا غلى ما فاجىم. الىجاح مملىء بالطػىباث و الػلباث

مت  .هم مً أمت إؾترصث مجضَا وهالذ مىالها بالهمت والػٍؼ

و إن ألاغضاء ًدطغوهىم , ال جىامىا بل إؾديلظىا . فئن الػلم ًفخذ لىم حميؼ ألابىاب.  جلضمىا بالػلم

مت و الهمت. و ٌؿضون جلضمىم بيل كىة  .إهتهؼوا الفغص فئنها زميىت و ؾاعغىا لىيلها بالػٍؼ

 َؼذ فمزح ػٍ أًْٛخ انؼهى ػهٗ أسبص انسطزٍٚ األرٛزٍٛ .5

 فخػلمىا فالػلم مفخاح الػلى  لم ًبم بابا للؿػاصة مغللا



............................ .............................. 

ً غً أَميت الػلم ٌ .  ًلٌى الشاغغ خافظ إبغاَيم في َظًً الؿؿٍغ جلضمىا بالػلم فئن : و َى ًلى

فئن الػاإلااء . وىهىا غلماء أكىٍاء. واؾخفيضوا بالػلم. الػلم ًفخذ أمامىم حميؼ أبىاب الخحر و الؿػاصة والىجاح

 .مدترمىن في ول ػمان و ميان

 انًبل ٔإسزؼًبنٓب .6

اث الحياة لإلوؿان والحيىاهاث. اإلااء وػمت مً وػم هللا حػالى ى غغوعي مً غغوٍع إن هللا َى الظي ًجٌز . َو

ا  غ إلى كغاع ألاعع ػ ًسغج منها الحبىب و الفىاهه و غحَر مىذ هللا الىاؽ اإلاياٍ الطافيت . مً الؿماء اإلااء الغٍؼ

ا ال بض . و ولها حػخمض غلى اإلاؿغ.الطالحت للشغب مىاعص اإلاياٍ هثحرة منها ألانهاع والجضاٌو و ألاباع والبرن وغحَر

والػم غليىا . وكض ههى عؾٌى هللا ؤلاؾغاف في إؾخسضام اإلااء. لإلوؿان مدافظتها بضون جبظًغ وال إؾغاف

 .ؤلاكخطاص في إؾخػماٌ اإلاياٍ و الليام بمدافظخه

 أثٕانكالو أساد .7

جللى صعاؾخه ؤلابخضابيت مً . م1888 ولض محي الضًً أخمض اإلاللب بأبي الىالم أػاص بمىت اإلاىغمت ؾىت 

وكض أزخحر عبيـ خؼب اإلاؤجمغ الهىضًؼ هما ضاع وػٍغ . وان أبىالىالم أػاص ػغيم خغهت ؤلاؾخلالٌ . غلماء مىت 

ت . التربيت ألاٌو في الهىض اإلاؿخللت ت والهىضًت و ؤلاهجلحًز  حػلم أػاص اللغاث الػغبيت و الفاعؾيتو ألاعصٍو

أكضم صحيفت غغبيت "زلافت الهىض" و اشتهغ في غالم الصحافت و الخؿابت وأوشأ صحفا هثحرة منها 

جىفي أػاص في صلهي غام . كضم أػاص زضماث حليلت في مجاالث التربىٍت و الؿياؾيتوالضًييت وؤلاحخماغيت. َىضًت

 .الهىض جظفغ باإلؾخلالٌ, جغحمان اللغأن : ومً مؤلفاجه . م1985

 رطٕر انزمُٛخ اإلػاليٛخ ٔأثبرْب فٙ انًدزًغ .8

(സമൂഹത്ത഻ൽ വ഻വര സഺങ്കേത഻ക വ഻കഺസത്ത഻ന്റെ സവഺധ഼നം) 

وهي أؾغع وأهثر . إن ؤلاهدشافاث الجضًضة مثل الحاؾىب والجىاٌ و ؤلاهترهذ جلػب صوعا َاما في خياجىا

لت للضعاؾت والبدث مثل جىفحر الىكذ  فػاليت لىلل اإلاػلىماث هما ججلب الػضًض مً اإلاىافؼ وأؾهل ؾٍغ

 وولها مطضع لخحر ومػغفت و جؿىع . واإلااٌ والجهض

وللض ؾغكذ َظٍ ألاحهؼة .  ولىً َظٍ ؤلاهدشافاث الجضًضة والخلىيت الحضًثت جدمل بػؼ اإلاؿاوا 

وهي . وهي حؿبب بػؼ اإلاشاول الهامت في مجاٌ الصحت. وكخا زميىا مً خياة الىاؽ وؾيؿغث غلى ؾلىههم

م الػالٌ والهالن فئن . جسلم مجخمػا هؿىال هما تهضًه ؾىء إؾخسضامها إلى ؤلاهدؿاؽ الثلافي وإلى ؾٍغ

ا وؾيلت للخضاغاث ووشغ الفىاخش والغطابل  .هثحرا مً الىاؽ كض أؾاءوا إؾخسضام َظٍ ألاحهؼة وحػلَى



 وبالجملت إن إهدشافاث الجضًضة هىع مً الػغوعة وواخضة مً أهبر الىػم ؤلاوؿاهيت إطا إؾخسضم 

لت مىاؾبت و مػلىلت فييبغي غليىا إكخطاع إؾخسضامها غلى الحاحاث اإلاهمت وإال جيىن ؾببا في إًظاء . بؿٍغ

 .الىاؽ وكخل الفػابل

 "يكبنًخ فبئزخ"يذكزح إسزسسبَٛخ زٕل رًثٛهٛخ  .9

جلغبذ جلً الفخاة مً الغحل . مياإلات فابخت مؿغخيت جضوع فخاة غافلت زضغها عحل حػغفذ غليه غبر الجىاٌ

, إجطل الغحل بها غضة مغاث وأغغاٍ بىالمه الحب. أخبخه الفخاة وظىذ أهه ضاصق في خبه. ووكػذ في شغهه

وفي طلً الىكذ . وأزحرا أصعهذ الفخاة أهه زاصع في خبه وواطب في وغضٍ. فسغحذ جاعهت أَلها ومػخلضة وغضٍ

َظٍ . أصعهها شغؾي وأفهمها غً أزؿائها بمؿاغضة اإلاؿدشاعة وؾلمها إلى أَلها وغاصث إلى بيتها ؾػيضة

 .مؿغخيت عاةػت جطىع ؾىء إؾخسضام الخلىيت الجضًضة وإبخػاص الجيل الىاش ئ غً الحياة الضًييت و غاكبتها

 (SMS)انزسبئم انمصٛزح  .10

 Happy Eidغيضمباعن                                                                                    )(

 أجمنى لً وإلؾغجً أخلى التهاوي بمىاؾبت أوهام )(

Wish you and your family sweet greetings on the occasion of Onam          

 .                The train is late; I can’t reach there on timeال ًمىً الىضٌى في اإلاىغض , اللؿاع مخأزغ )(

 The meeting has been cancelled.جم إلغاء ؤلاحخماع  )(

 .                   I will meet you at five thirty eveningؾىف ألخلي بً في الؿاغت الخامؿت والىطف مؿاء )(

 انجزَبيح .11

 فىابضَا و مػغاتها–    إؾخسضام الجىالاث 

 ؾالب اإلاضعؾت:   الضغاء   

 (ؾىغجحر مجلـ الصحفي )عاصَا هغشجن / الؿيض:  زؿبت الترخيب 

 (غػىاإلاجلـ إلالاومت الجىاًاث الفػابيت )أمحر خؿً زان  / الؿيض:  الغبيـ   

 (وػٍغ ؤلاجطاالث و جلىيت اإلاػلىماث )هبل ؾباٌ / اليؿض:  ؤلافخخاح  

ضي (ا):  زؿبت      الضهخىع غىباٌ ٍع

 (حامػت غليغٍغ ؤلاؾالميت . ألاؾخاط )      

 .الؿيض حماٌ الضًً (ب)     

 (الجامػت الػثماهيت, ألاؾخاط اإلاؿاغض )      

 (مدافظ اإلالاؾػت  )الؿيض جىماؽ :  ولمت الشىغ  



 (സ്വാഗത രസ്ംഗം)   انخطجخ انزززٛجٛخ .12

 الؿالم غليىم وعخمت هللا وبغواجه,  أيها ألاؾاجظة الىغام والؿلبت ألاخباء

إهه ٌؿغوي أن اكىم أمامىم في خفلت إضضاع مجلت اإلاضعؾيت في الػغبيت و , أؾػض هللا أوكاجىم بيل زحر

غميض اإلاضعؾت الظي ًلىم , شاهغ غبضهللا / أعخب أوال بالؿيض . أشىغ هللا غلى وػمخه لهظا ؤلاهجاػ

مضعؽ الطف الظي ًغأؽ الحفلت هما أعخب , عاحً بابى/ بئضضاع اإلاجلت و أعخب أًػا بالؿيض 

ؾميت /غػى لجىت ألاوضياءو اإلاضعؾحن وألاوؿت ,شهاب الضًً / غػىاللغوٍت والؿيض, أخمض/ بالؿيض

فت اإلاضعؾت ممً ًللىن ولماث التهاوي وأزحرا أعخب بجميؼ الحػاع إلى َظٍ الحفلت, أزخخم هالمي . غٍغ

 َظا و شىغا 

  وأزغ صغىاها أن الحمض هلل عب الػاإلاحن والؿالم غليىم وعخمت هللا 

 Posterانًهصك  .13

 إضضاع اإلاجلت الػغبيت اإلاضعؾيت

 بىىىىع , كاغت اإلاضعؾت الثاهىٍت الػاليت 

 م2015في مؿاء اليىم الغابؼ مً هىفمبر ؾىت 

 :ؤلافخخاح وإضضاع اإلاجلت 

 (غميض اإلاضعؾت )شاهغ غبض هللا / الؿيض 

 :الغبيـ

 (مضعؽ الطف )عاحً بابى أم / الؿيض 

 والغحاء مىىم الحػىع واإلاشاعهت

 اإلاىظم

 زمٕق انٕانذٍٚ .14

ًلٌى هللا حػالى في . إن هللا حػل عب الىالضًً ملضما غلى ؾابغ الخحراث. للىالضًً خلىق في ؤلاؾالم

. أوص ى هللا وضيت زاضت بالىالضًً. و كط ى عبً أال حػبضواإال إًاٍ وبالىالضًً إخؿاها : ؾىعة ؤلاؾغاء

ىا : وبحن هللا الحىمت الػظيمت مً َظٍ الىضيت وكاٌ.... ووضيىا ؤلاوؿان بىالضًه: وكاٌ خملخه أمه َو

ً وفطاله في غامحن  . غلى َو

وكض أمغ هللا . عض ى هللا في لغض ى الىالضًً و سخـ هللا في سخـ الىالضًً (ص) كاٌ عؾٌى هللا

: حػالى بالبر وؤلاخؿان إلى الىالضًً والليام بدلىكهم خم الليام والضغاء لهم هما كاٌ حػالى في اللغأن

ما : و نهاها غً لىمهم وشخمهم هما كاٌ حػالى. عب إعخمهما هما عبياوي ضغحرا وال جلل لهما أف وال جنهَغ

 .لظا جيىن مػاملخىا مػاملت خؿىت ومشاوعجىا باإلخؿان و الىغامت والليىت. وكل لهما كىال مػغوفا



    Interview questionsاألسئهخ نهًمبثهخ  .15

 ماهي ججاعبً في أعاض ي الياعزت ؟ )(

 أًً واهذ خاصزت ألام و ولضَا؟ )(

 هيف وحضث َظا الغغيؼ ؟ )(

 هيف خاولذ ألام لحماًت ولضَا الػغحر؟ )(

 ماطا واهذ الغؾالت ألازحرة لىلضَا في الجىاٌ؟ )(

لً ؤلاهلاط ؟ )(  هم أفغاص في فٍغ

  َل كابلذ مً كبل مثل َظٍ الحاصزت؟ )(

 زُبٌ األو .16

وإلاا وضل . وواهذ ألام الحىىن جداٌو إلهلاط ولضَا الطغحر. في ولؼاٌ شضًض إنهاع بيذ مغأة غليها و ؾفلها

أػالىا هخل الغوام مً خىلها فىحضوا عغيػا خيا ملفىفا في . عحاٌ ؤلاهلاط شاَضوا حؿم اإلاغأة اإلايخت

فال بض , لى كضعث لً الحياة "فىحضوا صازل البؿاهيت حىالا غلى شاشخه . بؿاهيت عكيلت جدذ حثت أمه

 "أن جخظهغ أهني أخبً

17. My country 

India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country. Its capital is New 

Delhi. It is a historical city. We will visit this famous city with our friends the next year.  

 رفؼخ االو .18

وغلى حميػهم . ٌشاعن في جلضمها الىباع والػغاع والغحاٌ واليؿاء .  عفػت ألامت جخيىن مً غضة أوحه 

ألن مغخلت الشباب أكىي وأغلى . ًلػب الشباب صوعا َاما في نهػت اإلاجخمؼ. الليام بىاحباتهم ججاٍ اإلاجخمؼ

ال بض إلاطلحي ألامت . غلى اإلاجخمؼ إزخالف حيل حضًض كىي مثل الجباٌ الغاسخت في ألاعع. مغاخل الحياة

الن إؾدؿالم البالص . والىخاب وألاصباء والصحافيحن الىفاح الحغ غض الليىص وألاغالٌ وؾياؾغة ألاحاهب

لظا مً واحباجىا اإلايافدت لػؼة وؾىىا وعفػخه ولحماًت ػعاغخىا وجؿىعها وجلضم . لألحاهب مطيبت غظيمت

 .خياجىا مؼ ألازىة والخػامً والخياجف

 جغحم الفلغة الخاليت إلى اللغت الػغبيت

 Health is one of the graces of God. Every one of us must express gratitude to Him. 

Protection of health is the responsibility of every individual. Liquor and narcotics are enemies of 

the individual, families and society. 



الخمىع . إن خماًت الصحت مؿؤوليت ول فغص . غليىا أن وشىٍغ.  الصحت وػمت مً وػم هللا حػالى

 .واإلاسضعاث غضو الفغص والاؾغة واإلاجخمؼ

19.  

 واجبت ؾىعٍت خىان اللحام خىان بيذ مدمض 1

 شاغغ مطغي  مدافظت أؾيىؽ خافظ إبغاَيم 2

 الباميا الباطهجان الخػغواث 3

 الدشجحر الؼعاغت الغغؽ 4

ت اإلاديضزت إًليا أبى ماض ي 5  شاغغ ممجغي  كٍغ

ض ؤلالىترووي الجىاٌ 6  ؤلاهترهذ البًر

 الغضاء الطحي اإلاغع الصحت 7

ٌ  اللياكت البضهيت 8  عوىب الضعاحت هيـ اإلاجز

ٌ  اإلاسضعاث 9  الغيبىبت الظَى

 اللاهىن في الؿب ؾبيب ماَغ إبً ؾيىا 10

 وػٍغ التربيت والخػليم محي الضًً أخمض أبىالىالم أػاص 11

 الهىض جظفغ باإلؾخلالٌ أبىالىالم أػاص جغحمان اللغأن 12

 1934 صمشم خىان لحام 13

اع ألاؾفاٌ 14  مضعؾت في حامػت بجضة خىان ٍع

ذ ميالص حضًض 15  حيل الػؿش الشمـ والٍغ

 البؤؾاء صًىان خافظ خافظ إبغاَيم 16

 ليالي ؾؿيذ خافظ إبغاَيم فىتر َىحى 17

 الىػاعة الحغبيت مىظف خافظ إبغاَيم  18

 الىػاعة الضازليت مىظف خافظ إبغاَيم 19

 اإلاىحؼ في غلم ؤلاكخطاص ليالي ؾؿيج البؤؾاء 20

 1870 أؾيىؽ خافظ إبغاَيم 21

 1932 خافظ إبغاَيم شاغغ الىيل 21

 ػواج هياح ػفاف 22

خىن  كػب غىب 23  هسل/ٍػ

24 114 86 28 

25  ٌ غ فػل كى  جلٍغ



 مؿغف جبظًغ إؾغاف 26

اح 27  الغيث الغمام/سحاب ٍع

 أوؾبىؿخان/ بساعي  ؤلامام بساعي  أبىغبضهللا مدمض إؾماغيل 28

 الىيؿابىع  ؤلامام مؿلم مؿلم بً الحجاج 29

 مخفم غليه مؿلم بساعي  30

 إؾغاف ٌؿغف أؾغف 31

ً أٌو زليفت (ع)أبىبىغ ضضًم  32  أخض الػشغة اإلابشٍغ

 غاع زىع  زاوي إزىحن (ع)أبىبىغ ضضًم  33

 (ص)ضضًم الغؾٌى  (ع)والض غاةشت  (ع)أبىبىغ ضضًم  34

 عكغاكت فػت اإلااء 35

 ًخػغم غسجض  الشمـ 36

ت إًليا أبى ماض ي 37  لبىان ؤلاؾىىضٍع

 عابؿت الللميت الؿمحر إًليا أبى ماض ي 38

39  ٌ  إًليا أبى ماض ي الخمابل الجضاو

 الخبر والتراب إًليا أبى ماض ي جظواع اإلااض ي 40

 1889/1957 إًليا أبى ماض ي شاغغ ممجغي  41

 َم هأبت خؼن  42

 خمى ػوام مغع 43

 ؾىغي  حظام ؾل 44

 أوؾبىؿخان بساعي  إبً ؾيىا 45

اض ي  فليي فيلؿىف 46  (إبً ؾيىا)ٍع

 فً الؿب الشيش الغبيـ إبً ؾيىا 47

 الىجاة الشفاء اللاهىن في الؿب 48

 أوػبىؿخان إبً ؾيىا َمضان 49

ٌ  (ع)زضًجت  50  بيذ زىٍلض ػوحت الغؾى

ت  51  الؿاَغة (ع)زضًجت  (ألام)فاؾمت الػامٍغ

يب 52  عكيت أم ولثىم ٍػ

 (ع)زضًجت  ؾاَغة أم اللاؾم  53

 وػٍغ التربىٍت زلافت الهىض ػغيم الهىض 54

 زلافت الهىض أبىالىالم أػاص جغحمان اللغأن 55



 غالم اللغاث محي الضًً أخمض عبيـ خؼب اإلاؤجمغ الهىض 56

 ؾبيب شاغغ مطغي  إبغاَيم هاجي 57

 مضعؾت أبىلى إبغاَيم هاجي الغوماوؿيت 58

 1898 اللاَغة إبغاَيم هاجي 59

ذ ليالي اللاَغة وعاء الغمام 60  الؿابغ الجٍغ

 اندًهخ انفؼهٛخ/ اندًهخ اإلسًٛخ  .20

 ഒരു വാചകം ആരംഭിക്കുന്നത് الجملة إلاسمية  കകാണ്ടാകെങ്കിൽ അതികെ  إسم  എന്നും 

ഒരു വാചകം ആരംഭിക്കുന്നത് الجملة الفعلية  കകാണ്ടാകെങ്കിൽ അതികെ  فعل   എന്നും 

രറയുന്നു 

الجملة الفعلية الجملة إلاسمية 

مدمض طَب إلى الؿىق  طَب مدمض إلى الؿىق  

فاؾمذ هخبذ عؾالت  هخبذ فاؾمت عؾالت  

 

 اللوحات املوجودة في املستشفيات .21

 Causalityكؿم الؿىاعا  Pharmacyالطيضليت

 Waiting Roomضالت ؤلاهخظاع Laboratory اإلاسخبر

 Ambulance ؾياعة ؤلاؾػاف ICUوخضة الػىاًت اإلاغهؼة

 Observation Room غغفت اإلاغاكبت Lift اإلاطػض

 Mortuary مؿخىصع الجثث Canteen اإلالطف

 

 (ر)خديجة  )65الصفحة  .22

 ؟(ع)مً واهذ زضًجت  .1

 ما إؾم والضَا و والضتها؟  .2

 ؟ (ص)متى جؼوحها الغؾٌى  .3

 ؟" الؿاَغة "في الجاَليت  (ع)لم جضعى زضًجت  .4

 مً الغؾٌى هللا؟ (ع)مً َى أوالص زضًجت  .5

 ؟ (ع)ما هي هىيت زضًجت  .6



ا الىبي  .7  ؟ (ص)بم بشَغ

 متى جؼوحها عؾٌى هللا ؟ .8
 

الفكرة املركزية  .23

 شار الؼمان فئهه ال يهغم : أو هىذ حاوػث الشباب فال جلل  

 )وإن هىذ في خؼن غلى شيىزخً فئغلم أن الؼمان ال يهغم أبضا( 

الثروة الدواجنة املوارد الطبيعة القيم إلانسانية 

الشاة الىدل ألاماهت 

ؤلابل الشجغة الغخمت 

البلغة الثمغ الغأفت 

الغؼاٌ الفىاهه الشفلت 

الحظ الجمل إلاثية 

(1)  
َن
ى 
َن
 .غً جغن ألاعع زاليت مً ؤلاؾخسضام (ص) عؾٌى هللا ه

هَنى (2)
ْ
ن  .غً جغن ألاعع زاليت مً ؤلاؾخسضام (ص) عؾٌى هللا يَن

(3)  
َن
 . عؾٌى هللا مً مىت إلى اإلاضًىت  َن َن  

 َن ُب  َن  (4)
ْ
 . عؾٌى هللا مً مىت إلى اإلاضًىت 

ْ  ًا ولض  (5)  َن
ْ
 . إلى اإلاضعؾت إِإ 

ْ  ًا ولض  (6)  َن
ْ
 

َن
 ث

َن
 . إلى اإلاضعؾت ال

ََبا إطَْب 
ْ
َبُىا إط

ْ
إط

َبي 
ْ
ََبا إط

ْ
َْبَن إط

ْ
إط

 

َْب 
ْ
جظ

َ
ََبا ال

ْ
 جظ

َ
َبُىا ال

ْ
 جظ

َ
ال



َِبي 
ْ
َبا ال جظ

ْ
ظ

َ
َْبَن ال ج

ْ
ال جظ

 

َعِهُبىا َعِهَبا َعِهَب 

َعِهْبَن عهَبَخا  َعِهَبْذ 

عهْبُخْم عهْبخَما َعهْبَذ  

نَّ عهْبُخَما َعهْبِذ  
ُ
َعِهْبت

َعِهْبَىا  َعِهْبُذ 

 

ًغهبىن ًغهبان ًغهب 

ًغهبن جغهبان جغهب 

جغهبىن جغهبان جغهب 

جغهبن جغهبان جغهبحن 

هغهب  أعهب 

الزراعة  .24

م  .25 ىان 26مغة هما طهغ الشجغ 14              وللض طهغث الؼعاغت فى اللغآن الىٍغ مغة َو

مً وػم هللا حػالى غلى غباصٍ وػمت ألاعع التي فغشها . الؼعاغت الىثحر مً آلاًاث التى جخدضر غً

الخالم بحن أًضيهم وحػلها كغاعا، وأحغي في مىاهبها غيىها وانهاعا، فأهبدذ ػعوغا وزماعا، بػض أن أعؾل 

 .هللا الؿماء مضعاعا

 فئطا أهٌؼ هللا حػالى غليها اإلااء اَتزث وعبذ وأهبدذ مً ول ػوج بهيج، ولهظا كاٌ 

:          ، أي حػلىا عػكا لهم وألوػامهم، وكاٌ(أخييىاَا وأزغحىا منها خبا فمىه ًاولىن ( :حػالى



وحػلىا فيها حىاث مً هسيل وأغىاب وفجغها فيها مً الػيىن لياولىا مً زمغة وما غملخه  )

، أي حػلىا فيها أنهاعا ؾاعخت في أمىىت ًدخاحىن إليها، وإلاا أمتن هللا غلى زلله ب (أًضيهم

إًجاص الؼعوع لهم غؿف بظهغ الثماع وجىىغها وأضىافها، وماطلً وله إال مً عخمت هللا حػالى 

للىفي،  (وما غملخه أًضيهم ): في كىله (ما)بهم البؿػيهم والبىضَم وال بدىلهم وكىتهم فخيىن 

، أي فهال ٌشىغوهه غلى ماأوػم به غليهم مً َظٍ الىػم (أفال حشىغون ): ولهظا كاٌ حػالى

 .التي الحػض والجدص ى

البيانات الشخصية  .26

إبً ؾيىا :   إؾم اليامل   

أوػبىؿخان :   ميان الىالصة   

ٌ 980:   ؾىت اإلايالص   

الشيش الغبيـ :   للبه    

فيلؿىف  (ا):   مىاضبه   

اض ي  (ب)        ٍع

فليي  (ج)  هخابه     

هخابخه و جأليفه :    مهاعجه    

ش الىفاة     ٌ 428:    جاٍع

َمضان :   ميان الىفاة   

27.  ٍْ ٌَ انشَّْخِصَّٛخَ َػ ٍِ ِسَُٛب"انجََٛب  "إْث

وْػَبِىْؿَخان َؾَىت 
ُ
ًُ ِؾيَىا ِفي أ ِلَغاَءِة 980ُوِلَض ِإْب

ْ
ا ِلل بَّ ُمِدبًّ

َ
ٍِ ِو ش ِت َواِلِض ًَ ى ِعَغا

َ
ى َغل َغبَّ

َ
 م َو ج

ِم 
ْ
لِػل

ْ
ُهىَع . َو ا

ْ
ش

َ
َخَب الِىَخاَب اإلا

َ
ّبِ " ه ِ

ّ
ىن ِفي الؿ

ُ
ًػا " الَلاه ًْ َتَهَغ أ

ْ
ـِ َوِإش ِبي ْيِش الغَّ َب ِبالشَّ ّلِ

ُ
َو ل

ّبِ َو  ِ
ّ
ل ِبالؿ

َ
َخغ

ْ
ِليِف َو ِإش

ْ
أ
َ
ى ج

َ
 ِإل

َ
َطَغف

ْ
ٍِ ِإه ًْ ُغْمِغ ًَ ِم ِغٍ

ْ
ِػش

ْ
ا َو َبْػَض ال ِىيًّ

َ
ل
َ
ا َوف اِغيًّ ا َو ِعٍَ

ً
ُؿىف

َ
ْيل

َ
ف

َؿَفت 
ْ
ا . الَفل ََ َهُغ

ْ
ْي ِهَخاٍب ِفي الِؿِب أش

َ
ًْ ِمأح َر ِم

َ
هث

َ
 أ

َ
ف

َّ
و " الِشَفاءُ "َو " اللاهُىُن ِفي الِؿِب " َو أل



" 
ُ
ىَجاة

َ
ت "َو " ال ًَ ِهَضا

ْ
ِبيَهاث"َو "ال

ْ
ي اَعاُث َوالخَّ

َ
َمَضاَن " . ؤلاش ََ ُغ الَػْبَلِغيُّ ِفي  ِ

ّ
َفى

ُ ْ
ا الَػاِلُم اإلا

َ
ظ ََ ي  ِ

ّ
ُىف

ُ
َو ج

 
َ
  428ٌَؾَىت

 امل كرة إلاستحسانية .28

ًلٌى الشاغغ إن . ًضغى الشاغغ إًليا أبى ماض ي ؤلاوؿان للخسلظ مً الدشابم إلى الخفابل 

فمً أعاص أن . و ول ما خىله في الؿبيػت مبدؿم و مخفابل. ؤلاوؿان اإلادشابم ٌشيى و ٌػبـ و ًخألم 

.  ًيىن ؾػيضا فليداعب اليأؽ و ًفخذ هافظة ألامل و ًخىكؼ الخحر في اإلاؿخلبل 

كض حػل هللا . إوي أعان شاهيا و أهذ جلٌى إهً شضًض الفلغ و الػضم : الشاغغ ًساؾب اإلادشابم 

اع مسخغة لً والبالبل اإلاغغصة و اإلااء الطافي والشمـ . ألاعع و الؿماء و ألاهجم و الحلٌى وألاَػ

ىا غلى , للض إهفخدذ لً الضهيا . اإلاشغكت ولها جػيئ نهاعن و جىحر خياجً فلم جىخئب؟ فئن هىذ خٍؼ

و إطا . فئن هىذ جساف مطيبت فال ًىفػً غبىؽ وحهً , فئن الىضم ال ٌػىص بما فاجً , غاةؼ 

.  ولىً ؤلاوؿان يهغم و ٌشيش, جلضم بً الؿً فال جيئـ والجلم الؼمان الن ال يهغم أبضا

 َؼذ فمزح ػٍ أًْٛخ انؼهى ػهٗ أسبص انسطزٍٚ األرٛزٍٛ .29

فتعلموا فالعلم مفتاح العلى  لم يبق بابا للسعادة مغلقا 

 ............................ ..............................

ً غً أَميت الػلم  ٌ . ًلٌى الشاغغ خافظ إبغاَيم في َظًً الؿؿٍغ جلضمىا بالػلم فئن : و َى ًلى

فئن الػاإلااء . وىهىا غلماء أكىٍاء. واؾخفيضوا بالػلم. الػلم ًفخذ أمامىم حميؼ أبىاب الخحر و الؿػاصة والىجاح

. مدترمىن في ول ػمان و ميان

الحوار  .30

الؿالم غليىم : بابى 

هيف أهذ؟ , وغليىم الؿالم وعخمت هللا : حابغ 

مً أًً أهذ؟ و إلى أًً جظَب؟  : بابى 

وأهذ؟ . أها إلى اإلاضعؾت. مً واليىث: حابغ 

.  أطَب إلى اليليت: بابى 

في أي شػبت أهذ ؟  : حابغ 



. أها في غلىم الخجاعة: بابى 

َل جؼوحذ ؟  : حابغ 

مً جغوهيخبرم , وػم : بابى 

َل أبىن في الخليج ألان؟ : حابغ 

. وضل كبل أؾبىغحن. ألان َى في الىؾً, ال: بابى 

. أطَب إلى اإلاؿدشفى َىان أمي, مػظعة: حابغ 

إلى الللاء , إن شاء هللا: بابى 

 مؼ الؿالمت: حابغ 

 DOCTORطجٛت 

 ENGINEERيُٓذص 

 LECTURERيسبضز 

 SCIENTISTػبنى 

 ACCOUNTANTيسبست 

 LAWYERيسبيٙ 

 MANAGERيذٚز 

 POLICE OFFICERضبثظ 

 POLICEشزطٙ 

 JOURNALISTصسبفٙ 

 NURSEيًزض 

 PHOTOGRAPHERيصٕر 

 MERCHANTربخز 

 FARMERيشارع 

 LABOURػبيم 

 DRIVERسٕاق 

 TEACHERيذرص 

 GOVERNMENT EMPLOYEEيٕظف انسكٕيٙ 

 



(  Discount Card Application)طل  بطاقة الخصم .31

اع بابى:               ؤلاؾم اليامل   أ . ٍع

.  وىجمباعا (ب)أمبياصن :                       الػىىان               

 5555 3333 2222:                 عكم أصاع              

ش الجىاٌ               9447531225:                 جاٍع

ض ؤلالىترووي              riyaskpara@gmail.com:                 البًر

( Signature):        الخىكيؼ 

 الكلمات الته يبية .32

 

ْزإسم و فعل و حرف ؟  .33 ِإ
مي 

حرف فعل إسم 

في ًضعؽ بابى 

مً كاٌ غاليت , صاعؽ , مضعؾت 

ت , والضٍ, بيخه ن إحتهض زاهٍى

 WELCOMEمغخبا , أَال و ؾهال

 SEE YOUإلى الللاء 

 THANKSشىغا 

 ?HOW ARE YOUهيف الحاٌ؟ 

 .MAY ALLAH REWARD YOUحؼان هللا زحرا 

 CONGRATULATIONSمبرون 

 GOODBYEمؼ الؿالمت 

 No Mention, Excuseغفىا 

 Excellentممخاػ 



م , خياة , الفغص فيها , إلى إغخىم الؿٍغ

  اإلاغض ي , الىجاح 

الدين أ  ....... يا خالة إ  لم ثجد  الجانبي  معا في فتاة فبأ  جان  ثضحي   .34

 الدنيا؟

ً البيىث " َظٍ الػباعة مً الضعؽ  وهي واهذ مضعؾت في الجامػت . هخبها الياجبت الؿىعٍت" أَو

ؼ للبىاث بضأث خياتها ألاصبيت بىخابت اللطظ الطغحرة . ملً غبض الػٍؼ

كالذ الطضًلت ألم ؾالم بػض اإلاىاكشت بينهما غً الػغوؽ اإلاىاؾبت لؿالم  الظي حمؼ الضًً 

فغغذ أم ؾالم زؿباث بػؼ البىاث بؿبب الػمغ و الىظيفت و الجماٌ فؿألذ . والضهيا في خياجه

 .الضًً أن الضهيا؟....... ًا زالت إن لم ججضي الجاهبحن مػا في فخاة فبأي حاهب جضححن " الياجبت 

: رٛخ زٛث ركٌٕ خًال يفٛذحٜررّت انكهًبد ا .35

ِٗ /                 يع س  / انًسضؼخ  /  ن ًّ  أصسقبئّ/  ٚصْت  /   يح

 َشطخ انّسضاؼّٛخألا/   انكّطاؼخ  /   ٚكزت  / ؼبنى  /                   فٙ  

 انساضؼٌٕ/   فٙ   /   فُبء  /   انًسضؼخ  /                 ٚقف  

ّٙ /   عًٛس  / انًسضؼخ   /   انّساضغ   /                   احزطو    انًضبن

ِٗ انًذرسخ يغ أصذلبئّ                  ذ إن ًّ  ٚذْت يس

 َشطخ انّذراسّٛخ فٙ انكّزاسخألٚكزت سبنى ا                  

 ٚمف انذارسٌٕ فٙ فُبء انًذرسخ                  

                  ّٙ   ازززو ػًٛذ انًذرسخ  انّذارص انًثبن

 :رٛخ يٍ انمٕسٍٜٛخٕثخ انصسٛسخ نألسئهخ األاخزز ا .36

 شاعر الّنيل   "أٍْٔ انجٕٛد"يٍ ْٕ كبرت قّصخ  (        ا

 حنان لّحام    أٍٚ ٔنسد حُبٌ نّحبو؟ (        ة

 زيشق   ُْٛئب نكى؟"يٍ ْٕ كبرت يُظٕو  (        ط

 يصط   يب ْٕ نقت انشبعط حبفظ اثطاْٛى؟ (        ز

حافظ ابراهيم     أٍٚ ٔنس حبفظ اثطاْٛى؟ (        ِ

 الزأ اندًم اٜرٛخ ٔأكًهٓب .37
( أيؽٗ/ أصجح / صبض / كبٌ )

 كبٌ انطبنُت يدزًٓذا   انطبنت يجزٓس....... 

 صبر انطفُم يزًٚضب  انطفم يطٚض....... 

 كبَذ انًذرسخُ خًٛهخً   انًسضؼخ جًٛهخ........ 

أصجر انًذرُص يزؼجًب   انًسضغ يزعت...... 



َٓب (Poster)الزع انجزَبيح اٜرٙ ٔأػذَّ يهصمب. ٚسزفم فٙ يذرسزك اززفبل انٕٛو انؼبنًٙ نهغخ انؼزثٛخ .38  .نَ

  

 (أمين، منتدى اللغة العربية    )محمد فؤاد:       الترحيب      

َئاسة         (عميد المدرسة)السيد رادا كرشنن :       الرِّ

 (َرئِيس المجلس البلدي)      السيد عبد الرحمن :  االفتتاح        

 (رئيس لجنة األوصياء والمدرسين) السيد راما جندرن:        التهاني       

 (عريف المدرسة)أنيس الدين                          

 (األمينة المساعدة، منتدى اللغة العربية) اآلنسة فاطمة الزهراء  :               الشكر

 (Poster)ملصقا

 اززفبل انٕٛو انؼبنًٙ نهغخ انؼزثٛخ

 2019ديسمبر  .ا

 في قاعة المدرسة الثانوية الحكومية

 السيد عبد الرحمن(ا                                           الضيوف

 (رئيس البلدية)

 السيد راداكرشنن(ب)   

 (عميد المدرسة)

  

 مرحبا بكم

 

ا. يحتفل في مدرستك احتفال اليوم العالمي للغة العربية .39 ًن لاها . الحظ البرنامج اآلتي وأعدَّ إْعَلا

 (أمين، منتدى اللغة العربية)محمد فؤاد     :       الترحيب

َئاسة      (عميد المدرسة)السيد رادا كرشنن :       الرِّ

 (َرئِيس المجلس البلدي) السيد عبد الرحمن :       االفتتاح    

 (رئيس لجنة األوصياء والمدرسين) السيد راما جندرن     :        التهاني

 (عريف المدرسة)                        أنيس الدين 

 (األمينة المساعدة، منتدى اللغة العربية) اآلنسة فاطمة الزهراء       :        الشكر

نً   (Notice )إْعَلا

بَدح، َٓب انسَّ  أَُّٚ

ٙ نِهَُّغِخ اْنَؼَزثَِّٛخ فٙ  ًِ َِّٕٚخ اْنَؼبنِٛخ انُسُكٕيَّٛخ اْززـِفَبل انَِٕٛو اْنَؼبنَ ْذَرَسخ انثَّبََ ًَ انسَّٛذ . 2018 دَٚسًجَز 18َسَْٛدز٘ فِٙ اْن

 ٍْ َْب كِزْشَُ  .َسَْٛفزَزِر اْنَسْفهَخ (ػًٛذ انًذرسخ )راد

ِػذ ْٕ ًَ ُُْكى اْنُسُضَٕر فِٙ اْن  .ََزُخٕ ِي

 األمين ، منتدى العربية



أإ .40 دَّ  اآْلتِفياةا  الفِفْقرا ا  ْقرا أاعِف اناااِف  وا يا يَّة ألِف مِّم  با ة اللَّْ صِف يجا دِف نِفين  ا ْؤمِف  (ر)الم 

َدة الَفاِضَلةأُمُّ اْلُمْؤِمِنين َخِديَجة يِّ ة (ر) السَّ َها َفاِطَمُة  .َخْيُر ِنَساِء اأْلُمَّ َوِهَي َخِديَجة ِبْنت ُخَوْيلِد َوأُمُّ
ة ةِ  .َوَكاَنْت أَْوَسُط ِنَساِء قَُرْيش َنَسًبا َوَشَرًفا .اْلَعاِمِريَّ اِهَرة" َوَكاَنْت ُتْدَع  فِي اْلَجاِهلِيَّ َج َرُسوُل  ."الطَّ َتَزوَّ

َجِميَع أَْواَلِدِ  َما َعَدا إِْبَراِهيَم (ص) َوَلَدْت لَِرُسوِل  َِّ  .َخِديَجَة َوُهَو فِي َخْمسٍس َوِعْشِريَن ِمْن ُعْمِر ِ  (ص) َِّ 

 .ُتْكَني ِبأُمِّ اْلَقاِسم(ر) َوَكاَنْت َخِديَجةُ 
    ذسٚجخ ثُذ ذٕٚهس:   الؼى انكبيم  ا

     ذٕٚهس:   اؼى انٕانس      

 فبطًخ انعبيطّّٚ :         اؼى انٕانسح

 انطّبْطح:          نقجٓب              

أّو انقبؼى    :                  كُٛزٓب

 انطبْطح : اإلؼى فٙ انجبْهٛخ  

 (ص)يحًس ضؼٕل هللا :  ؼى انعٔط  

ٍُ ِؼَُٛب فِٙ .41 ئِٛػ اْث ُْٛد انطَّ نَس انشَّ  ثَُخبَرٖ فِٙ أُْٔسثَِكْسزَبٌ    .................ُٔ

ٍْ ُعِطَ  ثِبْؼىِ  .42 ئِٛػ" َي ْٛد انطَّ ٍُ ِسَُٛب   ؟ "انشَّ  اْث

  ؟.يع انزجسٚالد انالظيخ' ػبدل` يكبٌ 'راشذح`ضع  .43

َِِّٕٚخ اْنَعبنَِٛخ ْسَضَؼِخ انضّبََ ًَ ِٙ انّصِف اْنَحبِز٘ َعَشَطح فِٙ ان َٕ َْٚسضُغ ف ُْ ٌّٙ ِٓسٌ . َعبِزٌل طَبنٌِت ِيضَبنِ َٕ طَبنٌِت ُيْجزَ ُْ . ٍَ ْٛقِظُ ِي َٚؽزَ

ْؽِجس ًَ بَعِخ فِٙ ان ًَ و يجكطا ٔٚصهِّٙ صالح انفجط َيَع انَج ْٕ أثُِٕ يسضغ ٔ أيّ طجٛجخ . انَُّ

َِِّٕٚخ اْنَعبنَِٛخ . َضاِاَسح طَبنِجَخٌ ِيضَبنَِّٛخٌ   ْسَضَؼِخ انضّبََ ًَ ِٙ انّصِف اْنَحبِز٘ َعَشَطح فِٙ ان َٙ رَْسُضُغ ف َِٓسحٌ .ِْ َٙ طَبنِجخٌ ُيْجزَ ِْ
َطحًة  ِو ُيجَكِّ ْٕ ٍَ انَُّ ْٛقِظُ ِي ْؽِجسِ  .رَْؽزَ ًَ بَعِخ فِٙ اْن ًَ َٓب طَجِٛجَخٌ  .رَُصهِّٙ َصاَلحَ اْنفَْجِط َيَع اْنَج أُيُّم َٔ ٌغ   .أَثَُْٕب ُيَسضِّ

خٍة ُيَُبِؼجَخٍة  .44 ًَ ْضِع َكهِ َٕ َم ثِ ًَ ْم انُج ًِ  أَْك

ُْٛذ  ( َذبنِسٍة ,      َذبنِسَ ,َذبنِسُ ...........)ََْصا ثَ

( طبنِتٍة ,  طَبنِجبًة ,طَبنٌِت ..............)َِْصِ َِحقِٛجَخُ 

َو أُْذذَ  ْٕ َجْسُد اْنَٛ ( َصفَِّٛخٌ ,      َصفَِّٛخًة ,َصفَِّٛخٍة ........)َٔ

ِ "........انَكْعجَـــخُ ” ْٛذَ )هللاَّ ْٛذِ ,  ثَ ْٛذُ ,  ثَ ( ثَ

ٌس َضُؼُٕل  ًَّ َ ........)ُيَح ِ ,هللاَّ ُ , هللاَّ ( هللاَّ

ْٛذُ   ,َصفَِّٛخٍ  , طبنِتٍ ,َخبنِذٍ        )انجٕاة ِ  ,ثَ َّ ) 

ّْٛإ .45 َضبَف إِنَ ًُ اْن َٔ َضبَف  ًُ َٓب ان ُْ اْخزَْز ِي َٔ رَِٛخَ  ْٜ  .ْلَزْأ انفِْمَزحَ ا

ٌِ نِْهِ َساِء ُيْرزَهِفَخٌ  ََْؽب ِْقَخِ .  َحبَجبُد ْاإِل َطا ًُ ٍْ أَْ ِسَِٚخ اْن َْفَُؽَُب .ِ َساُء انطُّمفُٕنَِخ َْٚرزَهُِف َع هَِك أَ ًْ ََ ٌْ َُْٛب أَ  َعهَ

كَِّط فِٗ أَْجَؽبِزََب َِّٛخ انؽُّم ًِّ ٍْ َك َُْس انطََّعبِو َحزَّٗ اَل َُْكضَِط ِي . ِع

 

 انًضب   نّٛ انًضب 



 

 

 

 

 

 

الجمل اآلتية وميز منها العاداا الصحية غير صحية  اقرأ .46

  ِانهُّمُحِٕو اْنفَبِؼَسح َٔ بِا  ًَ ُل اْألَْؼ ُٔ َٕيخِ    * رََُب ًُ ْؽ ًَ ُل اْنُرَضِط اْن ُٔ  رََُب

  ِاْنجِٛئَخ َٔ َحبفَظَخُ َعهَٗ ََظَبفَِخ اْنِجْؽِى  ًُ نَْكزُُطََِّٔٛخ  * ان ِٕٚمٍة أََيبَو َابَابِد اإْلِ ْقذٍة طَ َٔ  قََضبُء 

  َُِِخ اْنفِٛزَبِيَُٛبد ًِّ زََض ًُ ِخ اْن ًَ ُل اْألَْطِع ُٔ  رََُب

 അൊരരാഗൿകരമായ انّصّسّٛخانؼبداد غٛز   ആരരാഗൿ രരമായ ശീലങ്ങൾانؼبداد انصسٛخ
ശീലങ്ങൾ: 

 انًحبفظخ عهٙ َظبفخ انجؽى ٔانجٛئخ 

 رُبٔل االطعًخ انًزضًُخ انفٛزبيُٛبد 

 

 قضبء ٔقذ طٕٚم ايبو ابابد اإلنكزطَٔٛخ 

 رُبٔل \رُبٔل االؼًبا ٔانهحٕو انفبؼسح

 انرضط انًؽًٕيخ

 

ِم اْنفِْؼهَِّٛخِ  .47 ًَ َٓب إِنَٗ اْنُد ْن ِّٕ َز َٔ رَِٛخ  ْٜ َّٛخ ا ًِ ْس َم ااْلِ ًَ  .اْلَزْأ انُد

َّٛخ  ًِ ْس م ااْلِ ًَ م اْنفِْؼهَِّٛخِ  اْنُد ًَ  .اْنُد

 انٕنس شاْت  نٗ انًسضؼخ 

  ّٙ  انجُذ جبنؽخ عهٗ انكطؼ

  ِْسَضَؼخ ًَ نَُس  ِنَٗ اْن َٕ  َشََْت اْن

  ِّٙ ُُْذ َعهَٗ اْنُكْطِؼ  َجهََؽْذ انجِ

ٍَ اْنفِْمَزِح اٜرَِِٛخ أ .48 َسخَ أَْسئِهَخ ِي ًْ  .ِػذَّ َخ

 ٌّٙ رَُطاٌس َ ُِ َٔ خٌ  ًَ نََٓب صَقَبفَخٌ َعِظٛ َٔ  ِٙٓ زَُٓب ََُِٕٛزْن ًَ نَخٌ َكجَِٛطحٌ َعبِص ْٔ ُُْس َز ِٓ ٍَ .ان ْٛ صِٛقَخٌ ثَ َٔ ُِْس َعاَلقَخٌ  ِٓ نِْه َٔ  

ِل انقَِطٚجَخِ  َٔ َكبنُِٛكٕدْ .انسُّم َٔ َْٛسْض  ثَبْز  َح َٔ  ْ٘ جَب ًْ خٌَيْشَُٕٓضحٌ ِيْضَم ُي ًَ ٌٌ قَِسٚ ُِْس ُيُس ِٓ فِٙ اْن َٔ بَء .  ًَ ُُْس رَْصُكُط أَْؼ ِٓ  ان

ا رَِٓب َيْشُكٕضًة نِِععَّ َٔ ٍَ ثََصنُٕا ُجَُٕٓزُْْى إِلْؼزِْقاَلنَِٓب  . اْنُعظًَبَِء اَّنِصٚ

ُْس؟(ا) ِٓ خُ اْن ًَ َٙ َعبِص ِْ َْٛف َكبََْذ صَقَبفَزَُّ انُٓس؟(ة)  َيب  ُِْس (ط)  َك ِٓ َْٛف َكبََْذ َعاَلقَخُ اْن َك

ِل اْنقَِطٚجَِخ؟ َٔ بِء؟(ز)   َيَع انسُّم ًَ بَء اْنُعظَ ًَ ُُْس أَْؼ ِٓ َْٛف رَْصُكُط اْن ُْسِ  (ِ) َك ِٓ ٍِ فِٙ اْن ْٛ  ؟.اُْشُكْط اِْؼَى َيِسَُٚزَ

َٓبِيَّٛخ .  51 اِد ااِلْسزِْف َٔ َسخَ أَْسئِهَخً ثِبْسزَِؼبََِخ األََد ًْ  . اٜرَِٛخِ (Question words)أَِػذَّ َخ

ٍْ   ,كــٛف) ُّ٘م   ,َكى,  َي  (يبشا, أ

 كى عًطا؟   يٍ كبٌ يعك؟   كٛف كبَذ زضاؼزك؟   يبشا رطهت يُٗ؟

ّ٘ كزبة رطٚس؟   أ

 كًم ثبنصسٛر يٍ انمٕسٍٛ .52

 َحبَجبدُ 

 ِ َساءُ 

 أَْ ِسَٚخِ 

َّٛخِ  ًِّ  َك

 ٌِ ََْؽب  ْاإِل

 انطُّمفُٕنَخِ 

ِْقَخِ  َطا ًُ  ان

كَّطِ   انؽُّم



  ٙيٍ أثطظ يؤنفبد  ٚهٛب أثٕ يبض........  

 يبئمشال    (يبئم خال/ انقبٌَٕ فٙ انطت  / زٕٚاٌ حبفظ  )

  يجهخ انؽًٛط َشطْب انشبعط.......... 

  إٚهٛب أثٕ يبضٙ  ( ثطاْٛى َبجٙ /   ٚهٛب أثٕ يبضٙ  / حبفظ  ثطاْٛى   )

  كبٌ  ٚهٛب أثٕ يبضٙ يٍ أثطظ أعضبء......... 

انزاثطخ انمهًٛخ   (يسضؼخ انسٕٚاٌ/ انطاثطخ اإلؼاليٛخ  / انطاثطخ انقهًٛخ )

  فٙ قطٚخ يحٛسصخ ثهجُبٌ.......... ٔنس انشبعط 

  إٚهٛب أثٕ يبضٙ   ( ٚهٛب أثٕ يبضٙ/  ثطاْٛى َبجٙ / حبفظ  ثطاْٛى  )

  ٍٚهٛب أثٕ يبضٙ ابعط آٛط ي .......... 

 شؼزاء انًٓدز  (اعطاء انًٓجط/ اعطاء انعجبؼٛخ / اعطاء انجبْهٛخ  )

رزخى انهٕائر انزبنٛخ إنٙ اإلَدهٛشٚخ  53.

 keep the park clean   حبفظ عهٙ َظبفخ انحسٚقخ

 Please, don’t pluck the flowers   انطجبء عسو قطف األظْبض

 أجت عٍ انؽؤال انزبنٙ. 54

أثٕثكز         ؟(ض)يٍ كبٌ ٔانس أو انًؤيٍُٛ عبئشخ 

 (ر)انصذٚك 

 (ر)أثٕثكز انصذٚك         يٍ ْٕ أٔل ذهفبء انطااسٍٚ؟. 55

 "ٔصبَٙ اصٍُٛ  ش ًْب فٙ ان بض“. 56

أثٕثكز         يٍ ْٕ انضبَٙ انص٘ ٔضز فٙ ْصِ اٜٚخ ؟

 (ر)انصذٚك 

أسبيخ ثٍ سٚذ     (أؼبيخ ثٍ ظٚس \ ظٚس ثٍ صبثذ  \ ظٚس ثٍ حبضصخ  ) ........ (ض)أٔصٗ أثٕثكط انصسٚق . 57

 رطجى . 58

ٌُُٕو َزاِذم اْنَحِسٚقَخِ  ًْ ُْزََجبُد اْنجاِلَْؼزِِٛكَِّٛخ َي ًُ  Plastic products are prohibited in   اْن

                                                                                                                    the park 

ُٙ انفََضالَِد َُُْب َجبُء َعسُو َضْي       انطَّ

Please, don’t throw the waste here 

 Exit       اْنُرُطٔطُ 

ٍِ اأْلَْسئِهَِخ اٜرَِٛخ. 59 أَِخْت َػ َٔ رَِِٛخ  ْٜ ُضِٕء إِْسَزاٌف ؟“   الَِزْع اْنِؼجَبَرِح ا ُٕ " أَفِٙ اْن

ٍْ ؼأل ْصا؟. (ا َيب ْٙ ضؼبنخ ْصا انحسٚش ؟ . (ز   يزٙ ؼأل ؟. (ط نًٍ ؼأل ْصا ؟ (ة َي

ػُذ إسزؼًبل انًٛبِ : انزسبنخ فٙ ْذا انسذٚث . (ر)ػُذيب يز ثسؼذ  (ص)نزسٕل هلل  (ر)لبل سؼذ 

 . َسبفظٓب خٛذا



ٍِ اأْلَْسئِهَِخ اٜرَِٛخإ. 60 أَِخْت َػ َٔ ِخ  ًَ َٚبِد اْنَكِزٚ ْٜ  ْلَزْأ ا

بَء انِذ٘ رَْشَزثٌُٕ“  ًَ ْٚزُى اْن ُِْشنٌُٕ. أَفََزأَ ًُ ٍُ اْن ٌِ أَْو ََْس ْش ًُ ٍَ اْن ًُُِٕ ِي ََْشْنزُ َْزُْى أَ الَ . أَأَ ْٕ ْٕ َََشبُء َخَؼْهَُبُِ أَُخبًخب فَهَ نَ

" رَْشُكُزٌٔ

بِء ؟ . (ا ًَ ٍَ انؽَّ بَء ِي ًَ ُِْعُل اْن ُٚ ٍْ َي

بِء ؟  (ة ًَ ٍَ انؽَّ ُ ِي ُِْعُل هللاَّ َيبَشا ُٚ

طََط ؟ . (ط ًَ ُِْعَل اْن ُٚ ٌْ ٌِ أَ ََْؽب ٍُ نِْْلِ ِك ًْ َْْم ُٚ

ِخ . (ز ًَ َطاُز ثَِكهِ ًُ ب "َيب اْن يبنسب . ال ًٚكٍ                د. ج.              ة انًبء.         . أ  ؟" أَُجبجًة

ٍَ اْنَربََبد  ْٛ ِصْم ثَ

 ا  ة     ج  
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ٚق  ُْزََجبُد اْنجاِلَْؼزِِٛكَّٛخ (ض )أَثُٕثََكط ِصسِّ ًُ ُِْعٚمُ  اْن  انزَّ

 ٌُ  ثَْحطٌ  ثَِكْؽزَبٌظْ اْألُ  اْنقُْط 

ْٚس  ِنَِٛب أَثُٕ َيبِضٙ ٍُ َظ ِحٛحُ  أَُؼبَيخ ْث  اْنَجبِيُع انصَّ

َّٚخ ِٔ ب ًَ َسحُ اْنِكٛ ًِ  رِْصَكبُض َيبِضٙ ثِْطَكخٌ  اْألَْؼ

َيبُو اْنجَُربِض٘ ْكطُ  اإْلِ  ُيجَِٛساِد اْنَحَشَطادِ  انصِّ

َْٓجط اْنجِْئطُ  ًِ  أَْثَُبٖ أََزُة اْن


