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 موقع الميار التعليمي                                                      موقع الميار التعليمي            

 الدرس األول: حيفا والنورس

 

 

 

 

 الجمع المثنى المفرد المضاد الكلمة المرادف الكلمة

 بنـات بنتـان بنـت بعـد قـرب الـتـنـك الصفيـح

 صفيح / صفائح صفيحتـان صفيحـة تكـره تحـب يأخذهـا يصحبهـا

 البحـار البحـران البحـر يتركهـا يصحبهـا ركـب صعـد

 أذرع ذراعـان ذراع وقفـت جلسـت أمسكهـا أخذهـا

 أيــدي يــدان يــد قريبـا   بعيـدا   أخبـرك أحدثـك

 طيـور طائـران طائـر نـزل صعــد أبعـد دفـع

 الشواطـئ الشاطئـان الشاطـئ أمـام خلـف ودعني تركنـي

 األجـداد الجـدان الجــد سحـب دفـع اختفاء/غياب غـروب

 قـوارب قاربـان قـارب الضعيفـة القويـة وراء خلـف

 شبـاك شبكتـان شبكـة تضحـك تبكـي رجـوع عـودة

 المـرات المرتـان المـرة مسرورة، سعيدة حزينـة ظلـت بقيـت

 رمـل / رمـال رملتـان رملـة مـات ُوِلــد   بجانـب قـرب

 مـدن مدينتـان مدينـة شـروق غـروب يـــديـه ذراعيه

 بيـوت بيتـان بيـت ذهـاب عـودة مركب قارب

 جميالت جميلتان جميلة قبيحة جميلة يتوجه يتجه

 عادات عادتان عادة يترك يحمل شاهدته رأته

 النوارس النورسان النورس ترجع تذهب اتجاه نحو

 األيام اليومان اليوم أذهب أعود عاصمة دولة لبنان بيروت

    قامت جلست كما تعودت، طبع عادات

    بكي ضحك تفكر، تتصور تحلم

    لحقت به سبقته ذهبت قبله سبقته

    قليال    كثيرا   قعدت جلست

    رفعها أنزلها أسافر عبر البحر أبحر
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 موقع الميار التعليمي                                                      موقع الميار التعليمي            

 النشيـــــد: )جنـة الـدنيــا(

 

 

 

 

 

 

 الجمع المثنى المفرد المضاد الكلمة المرادف الكلمة

 جنـات جنتـان جنـة اآلخـرة الدنيـا امتأل مـْلء

 أفئـدة فـؤادان فـؤاد فـارغ مـلء أرض قليلة العشب البـوادي

 ُعيون / َأْعُين عينـان عيـن ُقْبـح ُحْسـن جمال ُحْسـنُ 

 السهـول السهـالن السهـل مسـاء صبـاح ظاهر وواضح بـاد

 الحقـول الحقـالن الحقـل كـره حـب األرض المرتفعة الروابـي

 بـالد بلـدان بلـد شـر خيـر قلبـي فـؤادي

 وْديـان واديـان وادي مختفـي بـاد وقت غروب الشمس أصيـل

 الروابـي الرابيتـان الرابيـة يتوقـف يجـري  جريـان انسيـاب

 البـوادي الباديتـان الباديـة الغدو أصيل يركض / يسيل يجـري 

 األعشاب/العشب العشبتـان العشبـة   الرائحـة الطيبـة الشـذا

 أزهار زهران زهر   البساتين الحقول

 الدني  الدنيا   ينتشر يسري 
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 موقع الميار التعليمي                                                      موقع الميار التعليمي            

 الدرس الثاني: يوم الشجرة

 

 الجمع المثنى المفرد المضاد الكلمة المرادف الكلمة

 أخـوات أختـان أخـت البارحة/أمس غـدا   مكان تزرع فيه النباتات المشتل

 اآلبـاء األبـوان األب يخلع/يقلع يـزرع نبتة جديدة شتلة

 األشجـار الشجرتان الشجرة أهمـل اعتنـى غرس زرع

 ورود وردتـان وردة صُغـرت كبـرت اهتمت اعتنت

 الحقـول الحقـالن الحقـل ذبلـت أزهـرت وقت جني الثمار موسم القطاف

 مواسـم موسمـان موسـم قسـوة/عنف لطـف يتفحصيفتش /  يقلب

 حبات/ حب حبتـان حبـة أبطـأ أسـرع بمرافقته بصحبته

 المشاتـل المشتـالن المشتـل عاد/رجع ذهب بعض بضع

 شهـور شهـران شهـر الزرع القطاف البيدر الحقل

 شتـالت شتلتـان شتلـة الكبيرة الصغيرة الجني القطاف

 زيتـون  زيتونتـان زيتونـة   ينتقي يختار

 حدائـق حديقتـان حديقـة   أطلب أريد

 أغصـان غصنـان غصـن   نمت كبرت

 منازل منزالن منزل   نورت أزهرت

 أيام يومان يوم   بهدوء بلطف

      أخرجت ثمار أثمرت

      صاح بصوت عالي صرخ، صاح
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 موقع الميار التعليمي                                                      موقع الميار التعليمي            

 الدرس الثالث: الّراعي والذئب

 

 الجمع المثنى المفرد المضاد الكلمة المرادف الكلمة

 األزمـان الزمنـان الزمان مـات عـاش االستهـزاء السخريـة

 الُرعـاة الراعيـان الراعـي حديـث قديـم الحقـل المرعـى

 األيـام اليومـان اليـوم االحتـرام السخريـة يصـرخ يصيـح

 الذئـاب الذئبـان الذئـب الصـدق الكـذب المساعـدة النجـدة

 القـرى  القريتـان القريـة دخـل خـرج انطلقوا/أسرعـوا هبـوا

 أصـوات صوتـان صـوت منخفـض عــال لمساعدتـه لنجدتـه

 بيــوت بيتـان بيـت يبكـي يضحـك عـادوا رجعـوا

 فــؤوس فأسـان فـأس صـادق كـاذب أعـاد كـرر

 كاذبـون  كاذبـان كـاذب ذهبـوا رجعـوا يطلب النجـدة يستنجـد

 حكمـاء حكيمان حكيـم يكذبـوه يصدقـوه الرجل العاقل حكيـم

 أغنام غنمتان غنمة سعيـدا /فرحا /مسرورا   حزينـا   نتائج/نهايات عواقبه

 عواقب عاقبتان عاقبة مطمئنـا   خائفـا   سيء وضار/ كبيـرة وخيمـة

 أماكن مكانان مكان صغيـرة وخيمـة عرف اشتهر

 عصي  عصا غادروا  وصلوا اإلغاثة، طلب المساعدة  النجدة 

 األعمال   العمل بدايات عواقب استهزاء سخرية

    غادروا وصلوا  جزع مضطرب خائف

      حذار، تحذير إياك
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 موقع الميار التعليمي                                                      موقع الميار التعليمي            

 النشيـــــد: )مـن أغـانـي الـرُّعـــــاة(

 

 

 
 

 

 

 

 الجمع المثنى المفرد المضاد الكلمة المرادف الكلمة
 اآلفـاق األفقـان األفـق المسـاء الصبـح جـاء أقبـل

 خـراف خروفـان خـروف قبيحـا   جميـال   الرؤية/الفضـاء األفـق
 شيـاه شتـان شـاه نامـي أفيقـي جماله /ضيـاءه َبهـاه

 أسـراب سربـان سـرب اسبقينـي اتبعينـي استيقظـي أفيقـي
 الوديان/األودية الواديـان الـوادي حــزن  ســرور تعالي/هّيا / أقبلي هلّمـي
 السواقـي الساقيتان الساقيـة حزن   مراح       أغنـام شيـاه

 عطـور عطـران عطـر يفرغ   يمأل الحقي بي اتبعينـي
 الرعاة الراعيان الراعي  قبحه   بهاه   صـوت الغنـم ثغـاء

 أغاني أغنيتان أغنية   مرح وسرور مراحـا  
 الزهور  الزهر   صوت منخفض همـس

 الطيور الطائران الطائر   استنشقي/ تنفسي انشقـي
      مجموعـات أسـراب
      فرحة        سرور
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 موقع الميار التعليمي                                                      موقع الميار التعليمي            

  الدرس الرابع: أحب أن أكون                                

 

 

 

 الجمع المثنى المفرد المضاد الكلمة المرادف الكلمة

 األسـر األسرتـان األسـرة وقفـت جلسـت قعـدت جلسـت

 صديقـات صديقتـان صديقـة ماضيهم مستقبلهـم تشـرب تحتسـي

 األبناء االبنـان االبـن ممـال   ممتعـا   بدأ/ أخــذ راح

 هوايـات هوايتـان هوايـة حزنـت ابتسمـت يتكلمـون يتحدثـون

 مرشـدات مرشدتـان مرشــدة أكـره أحـب تصليـح صيانـة

 أحـالم حلمـان حلــم أُهمـل أُحافـظ مسليا  / مشوقـا   ممتعـا  

 قصـص قصتـان قصـة فوضـى نظـام نشاطي المفضل هوايتـي

 فِكر/ فكرات فكرتـان فكـرة ضـارة نافعـة ابتكـار إبـداع

 ممرضـات ممرضتان ممرضـة يكـره يحـب تحدثـت معه وجهـت

 شاعـرات شاعرتـان شاعـرة عطل صيانة  موجهة / دليـل مرشـدة

 آالم ألمـان ألـم أنام مبكرا أسهر جميلـة رائعـة

 حدائق حديقتان حديقة مرض سالمة تظهر/ توضح تعبّـر

 منازل منزالن منزل   أوجـاع آالم

 سيارات سيارتان سيارة   أغراضـهم ممتلكاتهـم

 أعمال عمالن عمل   وظائـف مهـن

 األمهات  األم   يحسنـه/يجيد العمل  يتقنـه

 أحالم حلمان  حلم   مفيـدة نافعـة

 مهن مهنتان مهنة   أتعلم أدرس

      أهتم وأعتني أحافظ

      ترتيب نظام 

      األحداث الماضية تاريخ 

      صرخت صاحت 

      أقول أحكي 
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 موقع الميار التعليمي                                                      موقع الميار التعليمي            

 الدرس الخامس: من أخالقنا

 

 

 الجمع المثنى المفرد المضاد الكلمة المرادف الكلمة

 الحافـالت الحافلتـان الحافلـة نزلـت صعـدت تعـب جهـد

 الـّرفـوف الـّرفـان الـّرف صغيـر كبيـر تظهـر تبـدو

 عالمات عالمتـان عالمـة الخفيفـة الثقيلـة فتشـت بحثـت

 الركـاب الراكبـان الراكـب القريـة المدينـة كرسـي مقعـد

 أمثالـك ـــــــ مثلـك جلـس وقـف أسـرع بـادر

 أماكـن مكانـان مكـان القـاع القمة ضمتـه احتضنتـه

 مقاعـد مقعـدان مقعـد سارت توقفت أشباهـك أمثالـك

 مـرات مـرتان مـرة تقف تجلس الباص الحافلة

 أبناء  بني شاب عجوز مدحت/ أثنت شكرت

 عجائز عجوزان عجوز جلس وقف المعاونة المساعدة

 وجوه وجهان وجه أجهلني علمني الموقف المحطة

 معلمون  معلمان معلم الراحة التعب امرأة كبيرة السن العجوز

 المحطات المحطتان المحطة صعد/ركب نزل ركبت صعدت

 الحقائب الحقيبتان الحقيبة ذمت شكرت اعتاد بالممارسة عودني

 بيوت بيتان بيت   معاونة مساعدة 

      أعطي أقدم
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 موقع الميار التعليمي                                                      موقع الميار التعليمي            

 ()أنا لكل الناسنغني ونحفظ 

 

 

 
 

 

 الجمع المثنى المفرد المضاد الكلمة المرادف الكلمة

 حقـول حقـالن حقـل أطفـئ / أظلم أضيـئ هواء خفيف/ الهواء الرقيق  نسمـة

 غيـوم غيمتـان غيمـة الضـوء العتمـة الظـالم العتمـة

 نسمـات نسمتـان نسمـة نقمـة نعمـة إرادة وعزم / نشـاط همـة

 نجمـات نجمتـان نجمـة الكـره الحـب الرقـي / فخرو عظمة المجـد

 بيـوت بيتـان بيـت القسـوة الرحمـة الُعـال/الرفعة القمـة

 شفـاه شفتـان شفـة تهبط تطير تنـادي تدعـو

 قمـم قمتـان قمـة   أتمنى يا ليتني

 همـم همتـان همـة   العطف الرحمة

 نغمات نغمتان نغمة   سحابة غيمة

 الناس  اإلنسان    

 بيوت بيتان بيت    
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 موقع الميار التعليمي                                                      موقع الميار التعليمي            

 الدرس السادس: في ميناء غزة                        

  

 

 الجمع المثنى المفرد المضاد الكلمة المرادف الكلمة

 صيـادون  صيـادان صيـاد البطيئـة/الكسالنة النشطـة تنقـل /ذهب في نزهة تجـول

 شبكـات شبكتـان شبكـة يفـّرق  يجمـع استغـرب دهـش

 المراكـب المركبـان المركـب بدايـة نهايـة يعّمـر يصلـح

 المغامـرات المغامرتان المغامـرة أقبـح أجمـل الواقفـة في الماء الراسيـة

 أنـواع نوعـان نـوع غادر وصل فسحـة/رحلة نزهـة

 البحـار البحـران البحـر يوسخ ينظف يتمايل ببطء يتهـادى

 نزلـوا نـزال نـزل برية بحرية أقاما نزال

 ضيـوف ضيفيـن ضيـف سكون  حركة يشاهد يري 

 موانئ  ميناء مل استمتع أعرف أشهر

 األسماك  السمك البر البحر يحاول يجرب

 البحارة  البحار توقف تابع يجمل ينظف

 الغزيين  الغزي  يعطل يصلح القارب المركب

 األماكن  المكان نزل صعد  نشيد ذو لحن غناء

 القوارب القاربان القارب   استمر تابع 

 نهايات  نهاية    

 الرحالت الرحلتان الرحلة    
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 موقع الميار التعليمي                                                      موقع الميار التعليمي            

 الدرس السابع: الغراب والثعلب

 الجمع المثنى المفرد المضاد الكلمة المرادف الكلمة

 مناقيـر منقـاران منقـار قبيـح جميـل سكـن عـاش

 غربـان غرابـان غـراب منخفضـة عاليـة صاحب ذو

 غابـات غابتـان غابـة سميـن نحيـل كثيرة متشابكة كثيفـة

 قطـع قطعتـان قطعـة الشبـع الجـوع واسعـة فسيحـة

 أفـواه فّمـان فـم عـدّوي  صديقـي عبر / مشـى مـرّ 

 ثعالـب ثعلبـان ثعلـب أقفل /أغلـق فتـح ضعيـف نحيـل

 ِحيل / حيالت حيلتـان حيلـة حزنـا   فرحـا   مخـادع ماكـر

 أصدقـاء صديقـان صديـق ضيقـة فسيحـة حـّس  شعـر

 أصوات صوتان صوت أبيض أسود يركب / يصعـد  يتسلـق

 أشجار شجرتان شجرة وفي ماكر فكرة وخدعة حيلـة

 أراضي  أرض ينزل يتسلق معـا   سويا  

 األجسام الجسمان الجسم أفلت التقط أمسـك بها التقطهـا

    جلس وقف يقدر يستطيع 

      بغته فجأة  

      وقعت سقطت  

      صاحب صديق 

      ينقض يهجم  

      نشعر بالسعادة نستمتع 

      مسرورا   فرحا      

      خالل األثناء  

      أراد، ابتغي تمني   
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 موقع الميار التعليمي                                                      موقع الميار التعليمي            

 الدرس الثامن: المبدعة الصغيرة                             

 

 

 

 

 

 الجمع المثنى المفرد المضاد الكلمة المرادف الكلمة

 واجبـات واجبـان واجـب إيجابـا   سلبـا   الممتعة / المسليـة الترفيهية

 أيـام يومـان يـوم عـام خـاص عزمت / أصـرت صممـت

 أوقـات وقتـان وقـت كسولـة مجتهـدة تتألق / تبـدع تتميـز

 حواسيـب حاسوبـان حاسـوب تكـره تحـب أظهـرت أبـدت

 مواقـع موقعـان موقـع متأخـرة متقدمـة عاليـة فائقـة

 برامـج برنامجان برنامـج سألـت أجابـت بنـاء إنشـاء

 الـدورات الدورتـان الـدورة بـدأت أنهـت العمل المحقق الكامل اإلنجـاز

 ِفكر / فكرات فكرتـان فكـرة حزنـت ُسـّرت تمضـي تقضـي

 مجتهدات مجتهدتان مجتهدة ثبطتها شجعتها   فرحـت ُسـّرت

 برامج برنامجان برنامج المملة الترفيهية شجعت / كافأت كرمـت

 المدربون  المدربان المدرب كبيرة وجيزة مجدة مجتهدة

 فترات فترتان فترة عارض وافق أرغب أريد

 البرمجيات  البرمجية الكبيرة الصغيرة مبتكرة ومخترعة المبدعة

 الطالبات الطالبتان الطالبة   مواظبة تتابع

      تتصفح تزور

      وقت قصير فترة 

      قليلة وجيزة 
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 موقع الميار التعليمي                                                      موقع الميار التعليمي            

  أجـمـــل(النشيـــــد: )عـدنــا                                 

 

 

 

 الجمع المثنى المفرد المضاد الكلمة المرادف الكلمة

 أطفـال طفـالن طفـل العابـس/البكاء البّسـام جـاء أقبـل

 أنغـام نغمـان نغـم نمـوت نحيـا الضاحـك البّسـام

 أراضـي أرضـان أرض أمـس غـدا   سعادة / فـرح سـرور

 أعـالم َعـلمـان َعـلـم شــر خيــر حلـو عـذب

 علـوم ِعـلمـان ِعـلـم األســوأ األفضـل نعيـش نحيـا

 أيام يومان يوم الماضـي المستقبـل    قائد / مرشـد      إمـام

 أئمة  إمام نهـدم نبنـي طريقـا   دربـا  

 أناشيد نشيدان نشيد أقبح أجمل ُنشّيد / ننشئ نبني

 األوطان  الوطن اآلخرة الدنيا  مستقبلنا غدنا 

    الغروب الفجر  األلحان  األنعام 

    حزن  سرور  أفضل  خير 

    الجهل العلم نمشي نسير 

    نجمله نزينه األحسن األفضل 

      نجمله نزينه 

      الرفعة   مجد
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 موقع الميار التعليمي                                                      موقع الميار التعليمي            

 الدرس التاسع: )ذكــاء القـــاضي إيـــاس(

 

 الجمع المثنى المفرد المضاد الكلمة المرادف الكلمة

 دكاكين ُدكانـان ُدكـان غبـاء ذكـاء الذي يبيع الفطير الفطائريّ 

 ُقضاة قاضيـان قاضي فـارغ مـليء ُمجاورة تماما   ُمالصقة  

 محالت محـالن محـل ُمشتـري  بـائـع وجـد عـثـر

 باعة/ بائعون  بائعـان بائع َخـفّ  اشتـد النـزاع الخالف

 األسـواق السوقـان السوق  االتفـاق/الوفاق الخـالف المتخالفان/المتنازعان المتخاصمان

 أكيـاس كيسـان كيس المتفقـان المتخاصمان زعم / افتـرى  اّدعـى

 متخاصمون  متخاصمان متخاصـم بـارد ساخـن إنـاء وعـاء

 أوعيـة وعاءان وعـاء قــاع سطـح رمــى ألـقـي

 الحضور الحاضران الحاضـر غـرقـت طـفـت لحظة / وقت قصير بـرهـة

 أسطح سطحان سطح أقبـلَ  انصـرف َعـَلـت / عامت طـفـت

 ُبقـع بقعتان ُبقعة رافضـا /ساخطا   راضيـا   الـزيـوت الـدهـن

 آثـــار أثـران أثـر كـافــأ عاقـب معالم / بـقايـا آثـار

 أيــدي يــدان يـــده فقد عثر غـادر انصـرف

 الفطائر الفطيرتان الفطيرة أخذ ألقي الموجودين الحضور

 أيام يومان يوم الغائبين الحضور محل دكان

 األزمان  الزمن   أقام الحد عاقب

 رجال رجالن رجل   متمسكة محتفظة
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 موقع الميار التعليمي                                                      موقع الميار التعليمي            

 الدرس العاشر: في حديقة الحيوان

 

 

 

 

 

 

 الجمع المثنى المفرد المضاد الكلمة المرادف الكلمة
 حدائـق حديقتـان حديقـة رجعـت  ذهبـت ُنـزهة رحلــة

 تلميـذات تلميذتـان تلميـذة أصغـر أضخـم الموجه الُمرشـد الدلـيـل
 الصفـوف الصفـان الصـف ضعيـف قـوي  استغربت/ُأعجبـت ُدهشـت
 رحـالت رحلتـان رحلـة يكـره ُيحـب أكبـر أضخـم

 األّدلـة الدليـالن الدليـل كسـولة نشيطـة صرخت/ نادت صاحـت
 معلمـات معلمتـان معلمـة غبيـة ذكيـة اللعــب المـرح 

 الفيلـة الفيـالن الفيـل خـلف أمـام رئيـس ملـك
 أقفـاص قفصـان قفـص مألـوف غـريب استقبل رحب
 حيوانـات حيوانـان حيـوان بكـت ضحكت تحاكي /تماثل  تقلد

 القـرود القـردان القرد أتجهْلَنه أتعرْفَنه رأين شاهدن
 الكناغـر الكنغـران الكنغـر يجهـل يعـرف يجهل ال يعرف
 صغـار صغيـران صغيـر أضعـف أقـوى  الشاشة المسرح

 بطـون  بطنـان بطـن الحزن واالكتئاب المرح  
 ملـوك ملكـان ملـك يترك يحمل  
 كياس كيسان كيس عبد ملك  
 األسود األسدان  األسد    
 الناس  اإلنسان     
 الغابات  الغابتان الغابة     
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 موقع الميار التعليمي                                                      موقع الميار التعليمي            

 الدرس الحادي عشر: قمح بالدي

 

 

 

 الجمع المثنى المفرد المضاد الكلمة المرادف الكلمة
 حقـول حقـالن حقـل َكـرِه  أحــبّ  َرِغــبَ  أحــبّ 
 عمليـات عمليتـان عمليـة سـيء جيـد ُيصاحـب ُيرافـق
 مواسـم موسمـان موسـم ضئيل/ قليل وفيـر كثيـر وفيـر

 أعـوام عامـان عـام الشــر الخيـر رغبة/اشتياق شــوق 
 ليالـي ليلتـان ليلـة يعجـز يستطـع مشاهــدة رؤيـــة
 الحّصادات الحّصادتان الحّصـادة المسـاء الصبـاح حـّضـر جـّهـز

 أوقـات وقتـان وقـت دخـل خـرج تفـرز تفصـل
 آالت آلتــان آلــة أجـاب سـأل مجموعــات ِحــَزم

 سنـابـل ُسنبلتـان ُسنبلـة طويـل قصيـر ُمرتبــة ُمنتظمـة
 سيقـان ساقـان سـاق انتهـت بـدأت َفــِرح ُســـر  

 حبـوب حّبـان حـبّ  الطريـة الجافـة حولته طحينا   طحـنـت
 ُحـَزم حزمتـان حزمـة تفـرق  تجمـع جـّهـزت أعــّدت

 جـّرارات جـّراران جـّرار عشوائيـة ُمنتظمـة الـلذيـذ الشهـي
 الجـدات الجـدتـان الجـدة حـزن  ُســرّ  شكـروا حمـدوا
 المحاصيل المحصوالن المحصول القليلـة الكثيـرة تقطـع تقـص
 الِنـَعـم النعمتـان النعمـة النقـمـة النعـمـة صرخ صاح 
 ُأمـم ُأّمتـان ُأّمــة تحصـد تـزرع سرت فرحت

 القش القشتان القشة  عامـة خاصـة الجني الحصاد 
 البيوت البيتان البيت الطرية الجافة يقدر يستطيع

 أكياس كيسان كيس حزين سعيد نترقب ننتظر
 الجرارات الجراران الجرار االستيقاظ النوم مشاهدة رؤية

 النعم النعمتان النعمة ذموا حمدوا  
    المتأخر الباكر  
    غادرت وصلت  
    حزنت فرحت  
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 موقع الميار التعليمي                                                      موقع الميار التعليمي            

 حونحفظ: سنابل القم ينغن

 

 

 

 

 

 

 

 الجمع المثنى المفرد المضاد الكلمة المرادف الكلمة

 الحقـول الحقـالن الحقـل النـّيـة الناضجـة المستويـة الناضجـة

 السنـابـل الُسنبلتـان الُسنبلـة ُمعـّلـبـة طازجـة جديدة طازجـة

 أعـواد عــودان عــود ُمستقيمـة ُمتمايلـة سيقانهـا أعوادهـا

 ِظـالل ظـالن ظـل خفيفـة ُمتثاقلـة مائلـة ُمتمايلـة

 أسيـاج سيـاجـان سيـاج كبيـرا   صغيـرا   ثقيلـة ُمتثاقلـة

 خيـرات خيـران خيـر ُكـره ُحـب َبَنـت شـاَدْت 

 أرزاق رزقـان ِرزق  هدمـت شـاَدْت  سـورا   سياجـا  

 حبوب  حب قليـل وفيـر جـاء حـان

    أخـذ وهــب كثيـر وفيـر

      أعطـى وهــب

      تشاهد تري 
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 الدرس الثاني عشر: طبيب األسد

 الجمع المثنى المفرد المضاد الكلمة المرادف الكلمة

 الغابات الغابتـان الغابـة الكبـار الصغـار بصوت عال  تنفس  تنّهــد

 أطبـاء طبيبـان طبيـب نظهـر نختبئ اقترب / أوشـك كـــاد

 األســود األسـدان األسـد وقـف جلـس ُيميتنـي يقتلنـي

 أبنـاء ابنـان ابـن جهـل َعـِلـمَ  قالت بصوت منخفض همسـت

 الحميـر الحماران الحمـار شفي صحة َمـِرَض  بيوتنـا جحورنـا

 األرانـب األرنبـان األرنـب كثيرة دائمة نادرة نهابـه نخافـه

 جحـور جحـران جحـر حضـر غـاب بيتـه عرينـه

 عرائـن عرينـان عريـن ذهـب عـاد َعـِرفَ  َعـِلـمَ 

 القـرود القـردان القـرد يخلـع يلبـس وقـت جيـد ُفرصـة

 ُفــرص فرصتان ُفرصـة أسـود أبيـض وقـت ُمــّدة

 معاطـف معطفـان معطفـا   معافـى مريـض يرتـدي يلبــس

 رقـاب رقبتـان رقبـة خـرج دخـل رداء ِمعطفـا  

 سماعـات سّماعتـان سّماعـة منخفضـة مرتفعـة فـرح ُســر

 أفمام أفواه فـّمـان فــم أغلـق افتـح شفاء / مداواة معالجـة

 المشكالت المشكلتان الُمشكلـة حييت عشت مــت عاليـة مرتفعـة

 أسنـان سـّنـان ســن بطيئـا   سريعـا   ُأشخص / أكشف أفحـص

 أمـراض مـرضـان مــرض نتعـب نستريـح يجـب ال ُبـدّ 

 أسبـاب سبـبان سبـب أمرض عالج قلعهـا خلعهـا

 ملوك ملكان ملك برودتك حرارتك تشفـى تتعافـى

 الثيران الثوران الثور يحييني يقتلني نرتـاح نستريـح

 الفيلة الفيالن الفيل رجع ذهب ُيكـرر يـردد

 الصغار الصغيران الصغير اغلق افتح رجع عاد

      فرحت هربت

      يصيح ينادي

      شفاه عالجه
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 الدرس الثالث عشر: زيارة إلى مدينة العنب                             

            

 

 الجمع المثنى المفرد المضاد الكلمة المرادف الكلمة

 طالبـات طالبتـان طالبـة الفشـل  النجـاح ُنزهة/ رحلة زيـارة

 ُكّلـي ـات ُكلـي ـتـان ُكّلـي ـة الدوليـة الوطنيـة تتعلـم تـدرس

 جامعـات جامعتـان جامعـة عدوتهـا صديقتهـا احتفـال مهرجـان

 دعـوات دعوتـان دعـوة القليلـة الكثيـرة مدينة فلسطينية الخليـل

 زيـارات زيادتـان زيـادة القبيحـة الجميلـة تقابلـت التقـت

 أصنـاف صنفـان صنـف ُمـرة حلـوة حقول، بساتيـن كرومـا  

 أنـواع نوعـان نـوع ُيقلـع يـزرع ُبهـرت ُأعجبـت

 ُمـــدن مدينتـان مدينـة قصيـرا   طويـال   أنـواع أصنـاف

 الشعـراء الشاعـران الشاعـر تمـوت تعيـش تعيـش ُتعّمـر

 زيارات زيارتان زيارة أقـل أكثـر  تركـت غـادرت

 ألوان لونان لون  لمرارتـه لحالوتـه  ميـراث إرث

 كروم كرمان كرم وصلـت غـادرت العسـل الشهـد

 أعوام عامان عام نقص زاد    أعطت تلقت

 مهرجانات مهرجانان مهرجان    لذيذة حلوة   

      أكلت تذوقت  

      لديه يملك   

      ما يقارب حوالي   

      األصناف األنواع   
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 الشهد في عنب الخليل  ونحفظ:نغني                      

 

 

 

 
  

 الجمع المثنى المفرد المضاد الكلمة المرادف الكلمة

 عيـون  عينـان عيـن قبل  بعـد العسـل الشهـد

 أجيـال جيـالن جيـل قصيـر طويـل فلسطينيةمدينة  الخليـل

 ِجنـان َجنتـان َجنـة البخـالء الكـرام الماء الذي يخرج من األرض عيـون 

 أماكن/أمكنة مكانـان مكـان الحـرب السـالم ميـراث إرث

 بساتيـن بستانـان بستـان فاسد سلسبيل ُأّمـــة جيـل

 قلـوب قلبـان قلـب العلقم ، الحنظل الشهد ِنضـال ِكفـاح

 الكـروم الكرمـان الكـرم   جنة األرض الخضراء ِجنـان

 الكرام الكريمان الكريم   الُمحتـل الدخيـل

 المياه  الماء   أغصانهـا أفنانهـا

 وديان        وادي   األمـــان السـالم

 أهالي  أهل    
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 الدرس الرابع عشر: الصديق وقت الضيق                             
 

                                                                         

 الجمع املثنى املفرد املضاد الكلمة املرادف الكلمة

 حيوانـات حيوانـان حيـوان أعدائـه  أصدقائـه يمشـي يسيـر

 دببـة دّبـان دب ُبعــد قـرب أصحابـه أصدقائـه

 غابـات غابتـان غابـة أليفـة مفترسـة مكان كثيف األشجار غابـة

 أصدقـاء صديقـان صديـق اختفـى ظهـر آكلـة اللحوم مفترسـة

 شجرات/أشجار شجرتـان شجـرة صغيـر كبيـر بدي/خـرج/جـاء ظهـر

 أوقـات وقتـان وقـت نعجـز نستطيـع نقـدر نستطيـع

 رجال رجالن رجل نُهـزم ننتصـر يفوز / نغلبـه ننتصـر عليه

 األراض ي األرضان األرض متفرقيـن مجتمعين متحديـن ُمجتمعيـن

  ركضـوا
 
 حركات حركتان حركة منخفضـة عاليـة انطلقوا جريا

 أنفاس نفسان نفس يجهـل يعـرف اتجـاه نحـو

  مرتفعـة عاليـة
 
  ميتـا

 
    طيبـا

هـب عــاد ركبوها، صعدوها تسلقوهـا
َ
    ذ

    َصـِعـَد  نـزل  يعـلـم يعـرف

َس  كـتـم
َ
    أجابـوه سألــوه َحبـ

    سـأل أجــاب تمدد، نــام استلقـى

    العـدو الصديـق شك، اعتقـد ظنـه

    الفرج الرخـاء الضيـق رجـع عـــاد

    أخذوه تركوه شاهدنـا رأينـا

    تيقن ظن الشـدة الضيـق

    صغير كبير بجانب قرب

    نزلوا تسلقوا تردد احتار

    غادر وصل يقول بصوت خافت يهمس

    سكون  حركة   

    تنفس كتم أنفاسه  
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 الدرس الخامس عشر: أول فدائي في اإلسالم                                                                  

                           

 الجمع املثنى املفرد املضاد الكلمة املرادف الكلمة

 فدائيـون  فدائيـان فدائـي الُجبـن  الشجاعـة بطل / مناضل ي فـدائ

 األبطـال البطـالن البطـل الجبـان املقـدام اإلقدام / الجرأة الشجاعـة

 املقدامـون  املقدامـان املقـدام آخـر أول  العقـل الذهـن

 الفرسـان الفارسـان الفـارس ُيعصـي ُينفـذ الشجـاع املقـدام

 الّصبية/الّصبيان الّصبيـان الّصبـي دخـل خـرج هزمهـم صرعهـم

 غـزوات غزوتـان غـزوة حـرب بسـالم دخل في اإلسالم أسلـم

 أوامـر أمـران أمـر تفرقـوا تجمعـوا معاركـه غزواتـه

 ليالـي ليلتـان ليلـة يعجـز يستطيـع ُيطيـع ُينفـذ

  مشتاقـة متعطشـة
 
  نائمـا

 
ـدن املدينتـان املدينـة يقظـا

ُ
 امل

 السيـوف السيفـان السيـف الجبان البطل بأمـان بسـالم

 البيـوت البيتـان البيـت املسلمين الكفار  ُمختلفـة شتـى

 ضربـات ضربتـان ضربـة كفر أسلم  ليتفـرق  ليتـوزع

 رجـال رجـالن رجـل يأمن يطمئن، يخاف ينهوا / يقتلوا يقضـوا

 قبائـل قبيلتـان قبيلـة بقي ، أحيا صرع  قويـة حاسمـة

ثابت  يخشـى يخـاف

 القلب

 اللحظـات اللحظـة اللحظـة جبان

 ألقـاب لقبـان لقـب جبان ءجري  حصـل نــال

 القلوب القلبان القلب مروية  متعطشة بدون منـازع بجــدارة

 فرش، أفرشة  فراش   ساهم شارك

 دماء  دم    قاتل بارز 

 األنبياء  النبي   شجاع ثابت القلب

 كفار كافران كافر   املهرة في ركوب الخيل الفرسان

 شجعان شجاعان شجاع   بقي ظل

      لقوا وجدوا

      معاركه غزواته 
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 نغني ونحفظ )هيا نلعب(

 

 

 

 

 الجمع املثنى املفرد املضاد الكلمة املرادف الكلمة

 أصحــاب صاحبـان صاحـب نعمـل  نلعـب نمـرح نلعــب

ـراق لقـاء اإلجـازة العطلـة
ُ
 العطــالت العطلتـان العطلـة ف

 أيــام يومـان يـوم أقبـح أحلـى اجتمـاع لقـاء

 األوقــات الوقتـان الوقـت الشتـاء الّصيـف أجمـل أحلـى 

 السيــوف السيفـان السيـف األعـداء األصحـاب جـاءت حلـت

 أوطنــان وطنـان وطـن يفتـرق  يجتمـع األصدقـاء األصحـاب

 ألحــان لحنـان لحـن   أرجائك/أنحائك ربوعـك

      نحضـن نعانـق

      أجمـل أبهـى

      نغّنـي نـردد

      األناشيد/األغاني األلحـان


