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 الدّرس األوّل



 
 
 
 
 

 أهداف الدّرس

  ؛رسالب لألخبار الواردة يف هذا الدّـ فهم الط١ّ

  ؛درّب عليهارس والتّالب للكلمات اجلديدة الواردة يف هذا الدّـ فهم الط٢ّ

،  ، فاخرة ، يتخطّى ، مصادقة ، يرجئ ، دمار شامل ، مزاعم ، يفنّد ، قدْح ةتشريعيّ (

 ) ، عملةيء ، يستبدّ بالش ، تضخّم ، بطالة حتدّيات

  ؛الب للكلمات الواردة يف مجل متعدّدةـ استعمال الط٣ّ

  ؛رسيت مبستوى الدّة الّصوص اإلعالميّالب على ترمجة النّـ مقدرة الط٤ّ

 . رسالدّالب لتمارين ـ حلّ الط٥ّ

 
 
 
 

 املفردات واملصطلحات

  گرايشجهت، جاهاتّ

 جايگزين كردن برپاداشنت، برقرارى، إحالل

 باال رفنت ارتفاع

 ... در پاسخ به نياز ـاستجابة لِ

 وارد كردن  استرياد

 سالحهاى كشتار مجعى املمار الشّأسلحة الدّ
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 بازسازى إعادة اإلعمار

 آميز اهداف مساملت أغراض سلميّة

 توليد إنتاج

 گذارى ، انتخابات جملس قانونیانتخابات پارملان شريعيّةاالنتخابات التّ

 اى تههس) پژوهشهای(مطالعات  ةالبحوث النوويّ

 كاال بضاعة

 بيكارى بطالة

 بورس اوراق ادار  بورصة

 ، خطر ، چالشلمشكطلبی،  مبارزه  »حتدّيات«  حتدٍّ ، مجعها

  حجم شدن ن، کمپايين آمد تدنّي

 گذارى قانون تشريع 

 تورّم تضخّم

 سياسى) تشکّالت(سازمااى  تنظيمات سياسيّة

 )سوبسيد(، يارانه ، محايتیپشتيبان دعم

 بني املللى دويلّ

 ، اقيمت  »أسعار« ، مجعها  سعر

 حكومت خودگردان  ايتّسلطة احلكم الذّ

 مسها »أسهم « سَهم ، مجعها 

 صدا، هياهوسر و  ضجيج

 نتيجه، بيهوده یفايده، ب  یب عبثيّة

 واحد پول، پول  ملةعُ
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  ارز عبةالعملة الصّ

 ، جنس مرغوبیمدل باال، اشراف فاخر

 يیجو ختريب شخصيت، عيب ...ـ القدْح بِ

 تصميم، قطعنامه، دستور قرار

 یرژمي صهيونيست الكيان الصهيوينّ

 كنفرانس مؤمتر

 ئات ها، اقتضا ها، نياز درخواست متطلّبات

  داخلى حملّيّ

 مزايده مزاد

 عاهاادّ مزاعم

 ها ، کوششتالشها املساعي

 ها  طرحها، پروژه مشاريع

 ... مشرف به   ...مطلّ على

 ... در مقايسه با ... ـ مقارنة بِ

 آينده مقبل

 سخنگو  اطق باسمالنّ

 ملّى ةوطنيّ

 رود  فراتر مى یيتخطّ

 كند  مىیبين كشد، پيش ظار مىانت يترقّب

 كند د، بررسى مىكن  مىه مطالعخواند، درس می يدرس

 اندازد به تأخير می افکند،  میبه تعويق يرجئ
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 شود دهد، قوز باال قوز مى كند، مشكل را افزايش مى تر مى كار را سخت  ني بلّةيزيد الطّ

 ... گريد، چريه است بر دربرمى ...ـ يستبدّ بِ

 دايمن مید، تأييد نك میتصويب  علىيصادق 

 شود ، حمسوب میرود به مشار مى يُعَدُّ

 کند ، رد میخواند اساس مى  یب كند، تكذيب مى يفنّد

 کند ، برگزار میدارد بر پا مى يُقيم

 
 
 
 

 مفردات يف االستعمال

  ... يدعو إىل:  ...  يطالب بِـ

 . واتبهمة بزيادة رـ طالَبَ العمّال يف تظاهرة سلمي١ّ

 . ة من املنطقةات األجنبيّروج القوّبِخُيران إـ تطالبُ ٢

 . قوقه وإالّ ضاعتحـ على اإلنسان املطالبة ب٣ِ

 

 خبالصّ:  جيجالضّ

 . ارات ضجيجاً كلّ يوم صباحاًيّـ حتدث الس١ّ

 . ـ على اإلنسان احلذر من ضجيج اإلعالم الغريب٢ّ

 . هللا يستغفرونه ويعلنون توبتهم ایـ يضجّ املؤمنون ويبكون يف دعائهم إل٣

 

 قنني التّ:  شريعالتّ

 . اس أحكاماً ليسود العدل بينهمـ شرّع اهللا للن١ّ

 . دخني يف األماكن العامّةورى قانوناً يقضي مبنع التّـ شرّع جملس الش٢ّ
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،  واب، جملس النّ نبرملا:  يت تسنّ القوانني وخيتلف امسها يف البلدان املختلفةة هي الّشريعيّلطة التّـ الس٣ّ

 . ... ورى وجملس الشّ

 . يت يتمّ فيها انتخاب نوّاب الس والربملانة هي الّشريعيّـ االنتخابات الت٤ّ

 

 )  عابَه:  قَدَحَ به أو فيه (إظهار معايبه؛ :  خص أو الشّيءالشّ القدح ب

 . ـ يبحث املنافقون عن معايب املؤمنني ليقدحوا فيهم١

 . القصيدة ومل يبيّن حماسنهااقد بـ قدح الن٢ّ

٣ يطان ألنّه من رجس الشّ ؛ اإلسالم عن القدح باآلخرينیـ . 

 

 ...  املتحدّث باسم:  ... اطق باسمالنّ

 . ، ناطق رمسي يعلن عن مواقف احلزب إزاء القضايا واألحداث اليوميّة املختلفة ـ لكلِّ حزب سياسي١ّ

 .  مع املراسلنيسبوعيّأة حوار الميّة اإلساطق باسم وزارة اخلارجيّـ للن٢ّ

 . راجع عنه أو تكذيبهاً ال ميكن التّمسيّ طابعاً حقوقيّاطق الرّـ إنّ لكالم الن٣ّ

 

 ، يُبْطِلُ ذِّبُ، يُكَ يُخَطِّئُ:  يُفَنِّدُ

 . أي تكذّبون كالمي ١ لَأجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْال أنْ تُفَنِّدُونِ﴾ی﴿إِنِّ:  ألبنائه) ليه السّالم ع (ـ قال يعقوب ١

 . ، مثّ يؤيّد بعضها ويفنّد البعض اآلخر ـ يدرس الباحث الفقيه اآلراء الفقهيّة املختلفة بدقّة٢

 . ائجة حول تأجيل موعد االمتحانـ فنّدَ املديرُ اإلشاعات الر٣ّ

 

 ) ، زَعْماً ، يَزْعُمُ زَعَمَ (،  االدّعاءات:  املزاعم

 ٢نَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أنَّكُمْ أوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِنيَ﴾يَا أيُّهَا الَّذِي ـ ﴿قُل١ْ

                                                 
 . ٩٤ /  يوسف)١(

 . ٦ /  اجلمعة)٢(
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 . بدّ من إثبات زعمه بالعمل ، إذ ال ـ ليس كلّ ما يزعم املرء حقيقة٢

 . اسلبسطاء من النّـ يُطلق األعداء بني الفترة واألخرى مزاعم واهية ال يصدّقها إالّ ا٣

 

 اهلالك:  مارالدّ

 . املمار الشّرّيّة من أسلحة الدّة والذّة والبيولوجيّـ تعدّ األسلحة الكيمياوي١ّ

  .ة أسلحة دمار شامل من أجل مصاحلهاـ تنتج القوى االستكباري٢ّ

 . املمار الشّوليّة استخدام أسلحة الدّـ متنع القوانني الد٣ّ

 

 ، ذرّيّة واةنّ الینسبة إل:  ةنوويّ

 . وويّة ألهداف تنفع البشريّةاقة النّيران استخدام الطّإـ حتاول ١

 . ة ضدّ أهايل هريوشيما وناكازاكي يف اليابانوويّـ استخدمت الواليات املتّحدة األمريكية القنبلة الن٢ّ

 . ة عن طريق ختصيب اليورانيوموويّاقة النّـ ينتج اخلرباء الط٣ّ

 

  يتوقّع ، ينتظر:  يترقّب

 . ، أي يتوقّع تآمر القوم ليقتلوه من مصر خائفاً يترقّب) ليه السّالم ع (ـ خرج موسى ١

 . ة ويترقّبون ساعات اخلسوف والكسوفماويّجوم واألجرام السّـ يراقب الفلكيّون حركة الن٢ّ

 مأل األرض قسطاً مان لييف آخر الزّ) ل اهللا تعالی فرجه عجّ (ـ يترقّب الشيعة ظهور املنقذ املنتظر ٣

 . وعدالً

 

 ، نَشْر ، بَسْط إقامة:  إحالل

 . ـ تقوم احلكومات بإحالل األمن يف البالد١

 .  اجلاريراسيّاً صارماً من بداية العام الدّـ أحلّت املدارس نظاماً دراسي٢ّ
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  ٣هُمْ دَارَ الْبَوَارِ﴾أحَلُّوا قَوْمَ ـ ﴿ألَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْراً و٣َ

 

  .ذي ال فائدة فيهنسبة إىل العَبَث وهو العمل الّ:  العَبَثِيّة

 ٤أنَّكُمْ إِلَيْنَا ال تُرْجَعُونَ﴾ ـ ﴿أفَحَسِبْتُمْ أنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً و١َ

 .  لعبهم أحياناً فيعطبواـ يعبث األطفال يف٢

 . ةضاء غرائزهم االستكباريّد إرواغيت بشعوم رّـ يعبث الط٣ّ

 

 ، يؤخّر  يؤجّل:  يرجئ

 . ـ أرجأ األستاذ االمتحان لألسبوع املقبل١

 .  الغد فتتراكم عليكیـ ال ترجئ أعمالك إل٢

  .، فاملوضوع يف غاية األمهّيّة ـ من العبث إرجاء األمر للمستقبل٣

 
 
 
 

 ةأخبار سياسيّ

جيج يف االنتخابات ، باجتناب الضّ ةنظيمات السياسيّوالتّة يطالب األحزاب ورة اإلسالميّـ قائد الثّ

 . ة واالبتعاد عن القدح باآلخرينشريعيّالتّ

يران للحصول على أسلحة دمار إة حول مساعي ة يفنّد املزاعم األمريكيّة اإلسالميّاطق باسم اخلارجيّ النّـ

 . ةراض سلميّة هي ملشاريع ذات أغة اإليرانيّوويّد أنّ البحوث النّشامل ويؤكّ

 . ةاً جلهودها يف إعادة اإلعمار وإحالل املصاحلة الوطنيّة تترقّب دعماً دوليّـ احلكومة العراقيّ

                                                 
 . ٢٨ / براهيمإ )٣(

 . ١١٥ / ؤمنونامل )٤(
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، وتصفها   والكيان الصهيوينّايتّقاءات املستمرّة بني سلطة احلكم الذّ وقف اللّیـ حركة محاس تدعو إل

 . ةبالعبثيّ

 . كتوبر املقبلأ/  ل تشرين األوّیة إلس اجلمهوريّ يرجئ انتخاب رئيبناينّوّاب اللّـ جملس النّ

 
 
 
 
 رسيضاحات حول الدّإ

 . نشرة وعرض وموجز:  تُبثُّ األخبار من اإلذاعة على شكلـ ١

ة  لألنباء مع بثّ تقارير خربيّشرة تبدأ عادة خبالصة لألخبار املهمّة مثّ قراءة شرح تفصيليّفالنّ

 .  تعليق لإلذاعة على هامش األخباراهة وقد يصحبللمراسلني ومقابالت هاتفيّ

 . أما العرض فإنّ فيه قراءة لألنباء من دون بثّ تعليق أو تقرير أو مقابلة

 . واملوجز هو خالصة األخبار ال غري

على صيغة الفعل املضارع  حف عناوين الصّ أو يفغالباً ما تأيت صيغة األفعال يف املوجز أو اخلالصةـ ٢

قائد :  واملقصود...  ة يطالبورة اإلسالميّقائد الثّ:  ، مثل من املاضيقعت يف الزّرغم أنّ األحداث قد و

 . ... ة طالَبَورة اإلسالميّالثّ

 . كتوبرأ/ تشرين األول :  ، مثل ةوميّة والرّسميتني العربيّة قراءا بالتّالغالب يف األشهر امليالديّـ ٣

ة يف ة اليت هي خمتصر لعبارة وزارة اخلارجيّة اإلسالميّاخلارجيّ:  قد ختتصر املصطلحات أحياناً مثلـ ٤

 . ة يف إيرانة اإلسالميّاجلمهوريّ

 . ، أمريكا أمريكا:  ة بشكلني يف العربيّ »آمريكا« تكتب كلمة ـ ٥

 . ظام احملتلّ لفلسطنيوذلك تعبري عن عدم شرعيّة النّ » الكيان الصهيوينّ« يطلق على إسرائيل تسمية ـ ٦

 ريفّفإنّها جاءت خبالف القياس الصّ»  دُوَلِيّ «، أمّا » دَوْلِيّ «و»  دُوَلِيّ « بشكلني  »يّدولِ« كلمة تلفظ ـ ٧

(  املفرد یسبة إل، لكنّ النّ  املفردی اجلمع بل إلیسبة إلوال جيوز النّ»  دَوْلَة «هي مجع »  دُوَل « فكلمة ،

 (ولة مييز بني ما هو منسوب للدّإذ ال ميكن التّ.  املقصود ی اجلمع يف املعنیسبة إل ختتلف عن النّ )دَوْلَة
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 اجلمع خالفاً للقاعدة یولذلك تُرجَّحُ النسبة إل.  ) بني املللى (ول  الدُّیوما هو منسوب إل)  كشورى

 . رفيّةالصّ

 
 
 
 

 ةخبار اقتصاديّأ

 يتمّ مبوجبه عرض كافّة ة عن مصادقة جملس الوزراء على قرارـ أعلن املتحدّث باسم احلكومة اإليرانيّ

 . األسهم املتعلّقة باحلكومة يف مخس وعشرين شركة كبرية يف البورصة أو املزاد العلينّ اية العام اجلاري

 طنّ وعشرة مالينية ئهذا العام مة يف البلد سيتخطّى راعيّراعة إنّ إنتاج أنواع احملاصيل الزّـ قال وزير الزّ

 .  مقارنة بالعام املاضي ماليني طنّبعد ارتفاع اإلنتاج بنحو سبعة

،  ارات الفاخرةيّل من نوعه للسّعودية معرضاً يعدّ األوّـ تقيم شركة أكسس للمعارض واملؤمترات يف السّ

جاهاً تصاعديّاً على ، حيث شهدت اتّ ول املطلّة على اخلليج الفارسيّوق يف الدّوذلك استجابة ملتطلّبات السّ

 .  ذات األسعار الغاليةارات الفاخرةيّطلب السّ

ضخّم يستبدّان ؛ فالبطالة والتّ ـ إنّ احلكومة اجلديدة يف األرجنتني ستواجه حتدّيات اقتصادية عسرية

 . ني بلّةة يزيد الطّ مقابل استرياد البضائع األجنبيّ، وتدنّي حجم اإلنتاج احمللّيّ باقتصاد البلد

 . ةة حذف ثالثة أصفار من العملة الوطنيّس إمكانيّة يدر للجمهوريّة اإلسالميّـ املصرف املركزيّ

 



 

 

  الثّاينالدّرس



 

 

 
 
 
 
 

 أهداف الدّرس

  ؛رس هذا الدّالب لألخبار الواردة يففهم الطّـ ١

  ؛هايدرّب علرس والتّ هذا الدّدة الواردة يفيالب للكلمات اجلدفهم الطّـ ٢

 ، معتصي ، قتحمي ،  جنم عن،يّ  االحتباس احلرار،  مناخ،يّ ري حتض، رعىي (

 ،  طاقم،  إقالع، في عن،  مغبّة، بي ر، زي تعز،  مكافحة،ـ  بيقضي ، إضراب

 )يّ اسيقم الق الرّ، ، ربّاع وايل على التّ، ميّ خ،  طارئ،  نزال، خوضي ، بطولة

  ؛ مجل متعدّدةالب للكلمات الواردة يفاستعمال الطّـ ٣

  ؛رس الدّی مبستويتة الّيّصوص اإلعالمالب على ترمجة النّمقدرة الطّـ ٤

 . رسن الدّيالب لتمارحلّ الطّـ ٥

 
 
 
 

 املفردات واملصطلحات

 فدراسيون، احتاديهاحتاد، يکپارچگی،  حاداتّ

 یا  گلخانهی گازها،نيزمۀ گرم شدن كر يّاالحتباس احلرار

 رعب و وحشت اجياد كردن، تروريسم إرهاب

 یزبانيم استضافة

  اعتصابن،كرد، خوددارى نامتناع كرد    إضراب
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 برخاسنت هواپيما از روی زمين حركت كردن،رها كردن، دست كشيدن،  إقالع

 ملل متحد األمم املتّحدة

 ر كلّيدب ن العامّياألم

 یقهرمان بطولة

 ستيط زيحم ئةيب

 دنيبود خبش نيحتس

  یريسختگ ديتشد

 ، حتکيمتقويت كردن، استحكام خبشيدن زيتعز

 تغييرات آب و هوا ةيّرات مناخييتغ

 یآلودگ تلوّث

  قاچاق کردن،قاچاقفراری دادن،  بير

  متاشاگرانتودۀ مردم، مجهور

 بردار وزنه ربّاع

 چهارم ايی يک يّهائربع النّ

 یبردار وزنه رفع األثقال

 ركورد يّاسيقم القرّال

 انهيخاورم رق األوسطالشّ

 ايتاليل ايسي سۀريمعرّب جز صقلية

 نشده  ینيب شي پ، غريمنتظره، فوق العاده،مد ناگهاىن، اتّفاقىاپيش طارئ

 خدمه طاقم

 دهيپد ظاهرة
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  پشت سر همی،اپيپ وايلعلى التّ

  خشونت،شدّت، قساوت عنف

 اي آسیهاجام ملت ايكأس أمم آس

 ، کميته، ستاد، اجنمنكميسيون جلنة

 كنفرانس سران مؤمتر قمّة

 متشكّل از مؤلَّف من

 مسابقات اتيرمبا

 آور تيرح رةيّحم

 موادّ خمدّر خمدّرات

 غيرنظامی ةمدنيّ

 ، رايزنمشاور مستشار

 گذر، عبورسپری شدن،  يّضمُ

  سرنوشت، پيامد، سراجنام ،عاقبت  مَغَبَّة

  مبارزه مكافحة

 زنی مشت مالكمة

 تيم برگزيده نتخبامل

 ملّىتيم  املنتخب الوطينّ

 ... ، برخاسته از... ، ناشی از... ، پديد آمده از... ده ازد آمبه وجو ...نامجة عن

  رقابت، مسابقه، مبارزه،كاريپ نزال

 پارچه ، ترکيب،شده بافتهبافت، ،  تار و پودريسندگی، بافندگی، نسيج

 كند یت مي محا،رديگ ی را به عهده میزي چی سرپرست،كند ینظارت م رعىي
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 دارد ی اظهار م،دهد ی نشان م،...ه شود ب ی می منته،... شود به یمنجر م ...سفر عني

 زند ی چنگ م،برد ی پناه م،ندينش یبست م عتصمي

 کند ، محله میشود میبا زور وارد  قتحمي

 ...  مفاد آن،...  مبنی برکند، ، تعيين می...کند به  حکم می يقضی بـ

 
 
 
 

  االستعمالمفردات يف

 حفظيالحظ وي، يء يتولّى أمر الشّ،  راقبي،  حفظي:  ) ةًيَرِعاياً وَعْ رَ ،رْعَىيَ،  رَعَى (رْعَى يَ

 . ة حسنةيرعى األب أوالده وربّاهم تربـ ١

 . تهيّن والعادل شعبه ورعيرعى احلاكم األميـ ٢

 .  املدرسة يفاهليئة التّعليميّةر يرعى املديـ ٣

 

 يّرياجتماع حتض

 . ة قبل املؤمتراتيّريجتمع اخلرباء اجتماعات حتضيغالباً ما ـ ١

 . ةيّريحض االجتماعات التّات األمور يفيّتّفقون على جزئيتداول اخلرباء أهمّ املسائل ويـ ٢

 االجتماعات ه اخلرباء يفياً على ما توصّل إليّتّفقوا رمسي املؤمترات لؤساء أو الوزراء يفجتمع الرّيـ ٣

 . ةيّريحضالتّ

 

 مؤمتر القمّة 

 . » مؤمتر قمّة« ة يّه امللوك ورؤساء اجلمهوري حضر فقال للمؤمتر إذايـ ١

 . ني اجتماع قمّة مرّة كلّ سنتيّمة املؤمتر اإلسالمتعقد منظّـ ٢

 . ة نتائج عمليّیجتماع املذكور إلصل االي عام ونادراًً ما  كلّة مؤمتر قمّة يفيّول العربجامعة الدّ تعقدـ ٣
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 ة يّرات املناخييغالتّ

 .يّ ة ناجتة عن االحتباس احلراريّعي ظاهرة طبة كلّيّت املناخراييغتشمل التّـ ١

 ة يفيّرات املناخييغ من مظاهر التّين واحنسار طبقة األوزون والتسونامي القطبلوج يفعترب ذوبان الثّيـ ٢

 . ةيّالكرة األرض

امّة من ات السّئة وتصاعد الغازي تلوّث البی األرض إلة يفيّرات املناخييغرجع اخلرباء أسباب التّيـ ٣

 . قلاملصانع ووسائل النّ

 

 اً ي، تَحَدِّ تَحدّىيَ،  تَحَدّى:  اتيحتدّ

 .  أمرٍ ماطلب مباراته يف نیيدٌ عَمراً مبع زیحتدّـ ١

 . ، فعجزوا عن ذلك ن يأتوا بكالم مثل القرآنأحتدّى اهللا العَرَبَ ـ ٢

 .  حتدٍّ أهدافهیالوصول إليقال لكلّ عقبة أو مشكلة تقف بوجه اإلنسان ومتنعه من ـ ٣

 

 دخل عَنْوَةًي:  قتحمي

 . م٢٠٠٣ل يبرإ/  ساني نات االحتالل العراق يفاقتحمت قوّـ ١

 . ه املسلميقتحم دار أخيجوز للمسلم أن يال ـ ٢

 . منعوا األعداء من اقتحام مواقعهميدة ليضع اجلنود موانع عديـ ٣

 

 لجأي،  یحتمي،  تمسّكي:  عتصمي

 ٥﴾هِ جَمِيعاً وَ ال تَفَرَّقُواصِمُوا بِحَبْلِ اللَّوَ اعْتَ﴿ـ ١

 . ةيّستورورة الدّام الثّيّ أم احلسينّيد عبدالعظيّ حبرم السّراينّيعب اإلاعتصمت فئات الشّـ ٢

 مسجد اجلامعة اعتراضاً على حقّ احلصانة  االعتصام يفیة طلبة اجلامعات إليّالّباملنظّمات الطّ دعتـ ٣

 . ) ونيتوالسيكاپ ( إيران ب يفا األجانيعاللرّ

                                                 
 . ١٠٣ / عمران  آل٥)(
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 بطولة

 . ةيّورة اإلسالممة خالل انتصار الثّي ببطوالت عظراينّيعب اإلقام الشّـ ١

 . رانية املفروضة على إيّ قام ببعض البطوالت خالل احلرب العراقراينّيش اإلياجلـ ٢

 . ايران حصلت على كأس بطولة املصارعة ألمم آسيإـ ٣

 

 طارئ

 . فٌي ضيَّة طرأ عليملاضلة اياللّ يفـ ١

 . ءي من ا شغل طارئ منعينة وحدث يليّخرجت من املرتل قاصداً الكلّـ ٢

 . ة مهمّةيّعقد جملس الوزراء اجتماعاً طارئاً لبحث قضـ ٣

 

 زيتعز

 . ه املؤمنيعزّز عالقاته مع أخيجب على املؤمن أن يـ ١

 . راايز عالقاا مع جيد تعزي ترإيرانـ ٢

 . نهايما بية أن تعزّز عالقاا فيّول اإلسالمالدّعلى ـ ٣

 
 
 
 

 ةيّاسيأخبار س

 الكرة ة يفيّرات املناخييغدرس التّياً ملؤمتر قمّة يّريرعى اجتماعاً حتضين العامّ لألمم املتّحدة يـ األم

 . ةيّناعول الصّلدّ تسبّبه ايذ الّيّات النامجة عنها وظاهرة االحتباس احلراريحدّئة والتّية وتلوّث البيّاألرض

ن من ي أسبوعيّعتصمون بداخله بعد مُضيج ويسقتحمون أكرب مصنع للنّي يّ سبعة آالف عامل مصرـ

 . ن أجورهمين بتحسياإلضراب عن العمل مطالب
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عاون من أجل مكافحة اإلرهاب املتّصل ز التّي بتعزیقضيفاق وقّعون على اتّي بلداً أفريقياًـ ثالثة وعشرون 

 . الحب السّيخدّرات وربتجارة امل

ران ي مغبّة احلرب مع إ من الوقوع يفيّركيس األميئحذّر الرّيركا ي أم األسبق يفيّـ مستشار األمن القوم

 منطقة ن يفيحدة عاجزة على مدى سنات املتّيجعل الوالي ممّا  ،فاًيكون عني سراينّيدّ اإل إنّ الرّ: قوليو

 . رق األوسطالشّ

ع ركّاا وطاقمها املؤلّف من يسفر عن مقتل مجي ممّا ، ة بعد دقائق من إقالعهايّلندية تايّـ حتطّم طائرة مدن

 . أربعة عشر شخصاً

 
 
 
 

 رسإيضاحات حول الدّ
 . » حدةمة األمم املتّمنظّ«  مصطلح خمتصر لكلمة  »حدةاألمم املتّ« مصطلح ـ ١

الستكبار العامليّ منذ بداية القرن  مصطلح مصطنع روّجت له دوائر ا »رق األوسطالشّ« مصطلح ـ ٢

 جانب ی، وإل » ةاملنطقة اإلسالميّ« راسات ووسائل اإلعالم مصطلح العشرين وذلك لكي ال تستخدم الدّ

  »رق األقصىالشّ«  ومصطلح  ، على دول مشال أفريقيا»ی رق األدنالشّ« هذا املصطلح أطلق مصطلح 

 أي القريب واألوسط ی؛ األدن  الغربیة إلة مكانيّة نسبيّ ففي املصطلح إذاً دالل. على دول شرق آسيا

 . اسبة ألوربّيعين متوسّط البعد واألقصى هو البعيد بالنّ

  ،...بيع وتاء واعتدال الرّيف وبرودة الشّابتة للجوّ كحرارة الصّ احلالة الثّی إل »املناخ« تشري كلمة ـ ٣

 ويف املقابل فإنّ كلمة . ياه يف القطبني وطبقات اجلوّ وغريهاوتشمل أيضاً مناخ الكرة األرضيّة من اجنماد امل

حالة اجلوّ يف مدّة زمنيّة حمدودة ويف منطقة حمدودة كارتفاع درجة احلرارة أو ی  تشري إل »قسالطّ« 

  .اخنفاضها يف يوم ما ويف مدينة ما وتلبّد مسائها بالغيوم أو صَحْوها
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 أخبار رياضيّة
 باستضافة كأس أمم آسيا لكرة القدم حاد اآلسيويّ االتّی إل لكرة القدم بطلب رمسيّريّحاد القطـ تقدّم االتّ

ذي عُقد برئاسة حاد القطري الّلب بعد مناقشة األمر يف اجتماع جملس إدارة االتّ وتقرّر الطّ. ٢٠١١لعام 

 . الشيخ محد بن خليفة بن أمحد آل ثاين

وليّة ة يف بطولة الفجر الدّهائيّة والنّمسيّبع دول أعلنت مشاركتها الرّ للمالكمة أنّ سحاد اإليراينّـ أعلن االتّ

ادس من ى السّاين وحتّ وذلك يف الفترة من الثّ، ةاحليّاس السّعبّ يت ستقام يف مدينة بندر للمالكمة الّنويّةالسّ

 يف أوملبياد بكني  سيخوض نِزاالت املالكمةحاد أنّ املنتخب اإليراينّ وأضاف االتّ.  مارس املقبل/ آذار

 . م٢٠٠٨

اين مت على مَالعب كرة القدم لليوم الثّ بينما خيّم الصّ، ة اجتماعاً طارئاًة اإليطاليّجنة األوملبيّـ عقدت اللّ

وتدرس .  يوم اجلمعة الصقلية كاتانيا شهدا مدينة يتوايل بعد وفاة شرطيّ يف أحداث العنف الّعلى التّ

  . يف املباريات ومن بينها إقامتها بدون مجهورلطات تشديد اإلجراءات السّ

 وقد سجّل العبونا . يشةجال ملباريات كرة الرّ يف فرديّ الرّهائيّبع النّرّالور  الدّیـ وصل العبان إيرانيّان إل

 . وجيّ للجنسني واملتقدّمة من مسابقيت الفرديّ والزّیحميّرة بعد اية األدوار األولوالعباتنا نتائج 

قم هبيّة لبطولة العامل يف رفع األثقال بعد أن حطّم الرّ         ة الذّ هري حسني رضا زاده بامليداليّ     ربّاع إيران الشّ   ـ فاز 

 . قيلالثّفوق  يف الوزن القياسيّ
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 لثّالثاالدّرس 



 

 

 
 
 
 
 

 رس أهداف الدّ

 ؛فهم الطالب لألخبار الواردة يف هذا الدرسـ ١

 ؛ والتدرّب عليهافهم الطالب للكلمات اجلديدة الواردة يف هذا الدرسـ ٢

 ،  يبدييَ بـ ،نِ مُ،  هزمية،  تداعيات،  احتواء،  إطار،  جولة،  مبعوث،  تطبيع، نظري (

 ،  حتليق،  إخفاق،  معتقل،  اإلفراج عن،  رهائن،  املعارضة،  مفاوضات، ارتياح

 ) ة الوقاي،  عقاقري،  يستهني،  مغص،  كمّام،  احلَفَر،  اجلَدَرة،  إفرازات، استطالع

 ؛استعمال الطالب للكلمات الواردة يف مجل متعدّدةـ ٣

 ؛ة اليت مبستوى الدرسمقدرة الطالب على ترمجة النصوص اإلعالميّـ ٤

 . حلّ الطالب لتمارين الدرسـ ٥

 
 
 
 

 املفردات واملصطلحات

 زمان، مدت آونة

 مهار، مهار كردن  احتواء

 ناكامینافرجام ماندن، موفق نشدن،  إخفاق

 رضايت احارتي

  راستا،چارچوب إطار
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 آزاد كردن اإلفراج عن

 ترشّح إفراز

 استوارنامه أوراق اعتماد

 هشدار حتذير

 پرواز شناسايی حتليق استطالعي

 بازتاب، پيامد، يادآورکننده،  تداعی » تداعيات « مجعها  ؛تداعٍ

 سازی روابط عادی تطبيع العالقات

 ، بيانظهارا التعبري عن

 پيشرفت متقدّ

 گواتر اجلَدَرة

  مسافرت،گشت وگذار جولة

 وادار ساخت حدا بـ

 کپوش حفّاظة

 پيوره حَفَر

 یاختالفات مرز خالفات حدوديّة

 تريوئيد رقالدّ

 آسم ربو

  نگروگا » رهائن « مجعها  ؛رهينة

 ميگو روبيان

 ، راهكار راه  » سبل « مجعها  ؛سبيل

 نريوی هوايی سالح اجلوّ
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 صلح سالم

 پايتخت عاصمة

 پادشاه عاهل

 ، دارو گياهییدارو  »عقاقري«  مجعها  ؛عقّار

 روابط دو جانبه، روابط فيما بني ةالعالقات الثنائيّ

 خشونت عنف

 باالترين، حد باال  قصوى

 دستكش ازقفّ

 کماس كمّام

 وجود نامشروع، رژمي نامشروع كيان

 ، منايندهفرستاده مبعوث

 خمالفت، خمالفان دولتی ةمعارض

 شده  بازداشتی،زندان  )اسم مفعول( معتقَل 

  زندان،بازداشتگاه  )اسم مكان( مُعتقَل 

  دل پيچه،دل درد مغص

 مذاكرات مفاوضات

 ... به دچار شد ... مُين بـ

 دور النائي

 یخونريز نزف الدم

 تمَسِ  ، هممهتا نظري

 مفتضحانه نكراء
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    شكست  هزمية

 حمافظ الواقي

  غذاۀوعد وجبة

 کند ، آشکار میكند اظهار می يبدي

 نوردد کند، درمی ، محله میگريد در بر می جيتاح

 مشارد ، خوار میگيرد گريد، ناديده می دست كم می يستهني بـ

 كند  ی مالقات م،كند یديدار م يلتقي

 
 
 
 

 مفردات يف االستعمال

 إطار 

 . إطار مستطيل من اخلشب ال خيرج عنه يف رمسهيضع الفنّان لوحته يف ـ ١

 . إذا أردت أن يستمع إليك املخاطب فعليك بتأطري حبثك واالبتعاد عن االستطرادـ ٢

 . ينبغي أن ال خيرج العمل عن إطاره الذي حُدِّد له وإالّ فقد محّلت نفسك ما ال يطاقـ ٣

 

 زه واشتمل عليهأحر:  الشيءَ وعليه، احتواءً  ، حيتوي احتوى:  احتواء

 . هذا الصندوق حيتوي على أشياء قدمية جلدّيتـ ١

 . ن العناوين ورقم الصفحات يتضمّ؛ يكتب املؤلف فهرساً عن حمتويات الكتابـ ٢

 .  احتواء النهضة اإلسالمية يف العامل والسيطرة عليهاحتاول قوى االستكبارعبثاً ـ ٣

 

 مفاوضات 

 . فاوضات السالم مع إسرائيلبعض الدول العربيّة تشترك يف مـ ١
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 یألسرى بعد احلرب فعاد األحرار إلة تبادل اجرت مفاوضات السالم بني إيران والعراق حول قضيّـ ٢

 . إيران

 . املفاوضات جارية بني الفصائل املتناحرة لوقف القتال بينهاـ ٣

 

 تداعيات 

 . »  بن يزيد الرياحي احلرّ «عندما يقف اإلنسان املؤمن بني خيارين يتداعى له موقفـ ١

 يف توادّهم وتعاطفهم وترامحهم كمثل اجلسد إذا مثل املؤمنني:  ) ی اهللا عليه وآلهلّص ( قال رسول اهللاـ ٢

 ٦. اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمّى

 . بلقد تركت هذه القضيّة تداعيات سيّئة ففقد األستاذ ثقته بالطالّـ ٣

 

 جولة

 . » مهدان« بعد أن جتوّل يف حمافظة  » زجنان« يس اجلمهوريّة جبولة يف حمافظة قام رئـ ١

 .  احلديقة ألجتوّل فيهایأخرج أحياناً من الغرفة وأذهب إلـ ٢

 .  دقيقة٤٥ لكلّ جولة ، لعبة كرة القدم تتكوّن من جولتنيـ ٣

 
 
 
 

 ةأخبار سياسيّ

ة وتعزيز التعاون  ويتباحثان سبل تطبيع العالقات الثنائيّ يلتقي بنظريه املصريّة العراقيّـ وزير اخلارجيّ

 .  بني البلدين والتجاريّاالقتصاديّ

ة يف إطار جولته بدول الشرق األوسط وذلك من أجل  يصل العاصمة اللبنانيّ مبعوث الرئيس األمريكيّـ

 . ى لبنان يف حربه علاحتواء تداعيات اهلزمية النكراء اليت مُنِيَ ا الكيان الصهيوينّ

                                                 
  .٣٣٢ ص ، ١ ج  ، ، التبيان ي الشيخ الطوس(٦)
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 واألخري يبدي ، يسلّم أوراق اعتماده للعاهل السعوديّ » الرياض« اجلديد لدى  » اليمن« ـ سفري 

 . ارتياحه من تقدّم املفاوضات بشأن اخلالفات احلدوديّة

 ة دّد بقتل الرهائن اليابانيّني يف حال عدم اإلفراج عن املعتقلني السياسيّني يفـ قوات املعارضة الفلبينيّ

 . » مانيال« سجون 

 يقوم بتحليقات ، بعد إخفاق مساعي السالم، وسالح اجلوّ السوداينّ موجة عنف جديدة جتتاح دارفورـ 

 . ة يف أجواء املدن اجلنوبيّةاستطالعيّ

 
 
 
 

 أخبار طبّيّة

ل ـ أثبتت الدراسات العلميّة يف اآلونة األخرية أنّ لنقص إفرازات هورمون الدرق صلة مباشرة بتناو

 وهلذا فإنّ سكّان املناطق .  وذلك ملا يف مادّة اليود من أثر بالغ على إنتاج هذا اهلورمون، الوجبات البحريّة

 . » باجلَدَرة« النائية عن البحر والذين ال يتناولون األمساك أو الروبيان مصابون عادة 

 واملعروف أنّ ، » احلَفَر«  ظهور داء  أنّ نقص التغذية يسبّب يف، ـ أعلن فريق من الباحثني يف جمال الغذاء

 . تني ونزف الدم منهما من أعراض هذا الداء اخلطريورم اللثّ

 ممّا حدا بالقائمني على شؤون البيئة أن يفرضوا حالة ، ـ ارتفعت نسبة التلوّث يف أجواء العاصمة طهران

بالربو واألمراض القلبيّة من  فوجّهت اإلذاعات والصحف حتذيرات مستمرّة للمصابني ، الطوارئ القصوى

 . اخلروج من منازهلم وااللتزام باستخدام الكمّامات الواقية

ستراليا بأنّ بكاء األطفال الرضّع هو الوسيلة أ يف  »كويرتالند« ـ أوضحت دراسة حديثة أجرا جامعة 

 أو ، طالب بتغيري حفّاظته وإمّا ألنّه مبتلّ يفالطفل يبكي إمّا ألنّه جوعان .الوحيدة للتعبري عن مشاعرهم

 ولذلك فإنّ على اآلباء واألمّهات أن ال يستهينوا ببكاء الطفل كي ال يتعرّض . ألنّه يعاين من مغص

 . لإلصابة مبشكالت ذهنيّة وسلوكيّة يف سنوات الطفولة الالحقة
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امـات  م وارتداء كمّ  يدي بانتظا ل األ ة مثل غس   احلواجز الطبيعيّ  نّأ یلإ » هونغ كونغ « يف  لت دراسة   توصّـ  

يف الوقاية مـن انتـشار فريوسـات تـصيب اجلهـاز       ة من العقاقري  ليّعكثر فا أما يكون   ازات وعباءات ربّ  وقفّ

 . » السارس«  و »نفلونزااأل«  مثل سيّالتنفّ



 

 

 لرّابعاالدّرس 

 



 

 

 
 
 
 
 

 أهداف الدّرس

 . فهم الطالب لألخبار الواردة يف هذا الدرسـ ١

 . اردة يف هذا الدرس والتدرّب عليهافهم الطالب للكلمات اجلديدة الوـ ٢

، التمييز  ، تفشّي ، يتولّى ، خيضع ، طائفيّة ، صلف ، يقرّ على جملس الشيوخ (

،  ، يسود ، يندّد ، أوساط ، ينصّ على ، احليلولة ، تطرّف ، ضبابيّة ، الذع العنصريّ

،   انبهار، ، عوملة ، انصياع ، حمدق ، حلف ، التخلّي عن ، مسعة ، تشويه جمازر

،  ، كبت ، فئة ، مَعينّ بـ ، يألو ، أشاد بـ ، عميد ، غفري ، مدرّج ، ناشئة ميش

 ) ، يافع ، فيلم تسجيليّ ، اكتناف ، الرمزيّة ، نزعة جرّاء

 . استعمال الطالب للكلمات الواردة يف مجل متعدّدةـ ٣

 . رسة اليت مبستوى الدمقدرة الطالب على ترمجة النصوص اإلعالميّـ ٤

 . حلّ الطالب لتمارين الدرسـ ٥

 
 
 
 

 املفردات واملصطلحات

 مورد ستايش قرار داد، ستود أشاد بـ

 دربرگرفنت اكتناف

 ... ، حمو شدن دریخود باختگ انبهار

 تسليم، پذيرش انصياع
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  دادنزشت جلوه تشويه

 تندروی، راديكاليسم تطرّف

 انتشار، گسترش تفشّي

 بعيض نژادیت التمييز العنصريّ

 در حاشيه قرار دادن ميش

 در اثر  جرّاء

 مرزها حدود

 پيمان حلف

 به ازای، در برابر حيال

 ، متخصص، خربهكارشناس خبري

 ، طرح، برنامهنقشه خطّة

 مسبليسم الرمزيّة

 يتآبرو، حيثشهرت، آوازه،  مسعة

 قاطع صارم

 وقيح، پررو صَلِف

 سكوت مطلق صمت مطبق

 مه ضباب

 ام داشنتاصريح بودن، آلود، غري مه ضبابيّة

 مذهبی طائفيّ

 درآمد، سود » عائدات «و»  عوائد «؛ مجعها  عائد

 نظامی عسكريّ
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 كيفر عقوبة

 رئيس دانشكده عميد الكلّيّة

 سازی قطبی کسازی، ت جهانی عوملة

 زياد غفري

 گروه فئة

 حتميل فرض

 ای كاناهلای ماهواره ةقنوات فضائيّ

 سركوب، خفقان كبت

 تند، شديد الذع

 كشتارکشتارگاه،   »جمازر«  ؛ مجعهاجمزرة 

 جملس سنا جملس الشيوخ

 احاطه كننده، ديدگر حمدقة

 آمفی تئاتر مدرّج

 مرتبط با، متخصص در معينّ بـ

 سازمان منظّمة

 رويارويی، مقابله، ديدار مواجهة

 نوجوان » ناشیء  « ؛ مجعها ناشئة

 گرايش نزعة

 ها، وسايل اطالع رسانی رسانه وسائل اإلعالم

 حمفل »أوساط «عها؛ مجوسط

 نوجوان يافع 
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 كند ذخريه می يألو

 ... كشد از دست می يتخلّى عن

 گريد به عهده می يتولّى

 ...  شود از مانع می ... حيول دون

 ... ، تابعِ...ۀ  زير جمموعدهد، می...  تن به رود، می...  زير بار ـخيضع لِ

 حاکم است ،حكمفرماست، كند سروری می يسود

 كند كند، ابقا می تصويب می يقرّ على

 كند حمكوم می ـيندّد بِ

 ...، مبنی بر ...  مفادّ آنکند، تصريح می ينصّ على

 دهد  دهد، گرايش می سوق می يوجّه

 
 
 
 

 مفردات يف االستعمال

 ةطائفيّ

 .  واحداً وإنّما تذيع طائفة من األخباراإلذاعة ال تذيع خرباًـ ١

 ) ... ، املالكيّة و ة، الشافعيّ ، احلنفيّة الشيعة (يف اإلسالم طوائف متعدّدة ـ ٢

 . حياول االستكبار إثارة النعرات الطائفية بني املسلمني لتفريقهم. ـ٣

 

 خيضع

 .  راضياً بقضائهیعلى املؤمن أن يكون خاضعاً هللا تعالـ ١

 . ضع املؤمن للكفر أبداًال خيـ ٢
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 .  احلنيفة لتعاليم الدين اإلسالميّة اإلسالميّخيضع دستور اجلمهوريّـ ٣

 . راا يف املدارس لقوانني وزارة التربية والتعليم ومقرّخيضع النظام التعليميّـ ٤

 

 ىيتولّ

 . عصومنيوأهل بيته امل)  ليه السالمع (اً  أمري املؤمنني عليّيتولّى املؤمن الشيعيّـ ١

 . يتولّى املؤمن عن الكفر ويعرض عنهـ ٢

 . احلديثعلوم ة  ورئاسة كلّيّإمارة احلجّ اإليراينّ تولّى آية اهللا الريشهرييـ ٣

 . ة التدريس يف اجلامعة أي تقبّلتهاتولّيت مسؤوليّـ ٤

 

 تطرّف

 . ، ال تتطرّف يف سلوكك السياسيّ خري األمور أوسطهاـ ١

 . كّام العرب جتاه املستكربين أثر مباشر يف ظهور حركات متطرّفة كحركة القاعدةلقد كان خلمول احلـ ٢

 .  املبالغة يف سلوكهم فيضرّون أنفسهم واآلخرينیجينح املتطرّفون إلـ ٣

 

 احليلولة

 .  فتواه ضدّ سلمان رشدي للحيلولة دون التجرّؤ على اإلسالمأصدر اإلمام اخلميينّـ ١

 . الدبلوماسيّة للحيلولة دون توسّع الرتاع بني أرمينية وآذرباجيانقامت إيران جبهودها ـ ٢

 .  دون انتصار الكيان الصهيوينّحالت مقاومة الشعب اللبناينّـ ٣

 

 مُين بـ ومُين لـ

 . مُين لسعيد أن يكمل دراسته اجلامعية ويعمل يف مصنع للنسيجـ ١

 . مُين زيدٌ مبرض شديد أخّره عن عمله ألسبوعني كاملنيـ ٢

 . مُين فريق األشبال لكرة القدم زمية ثقيلة أمام فريق النسورـ ٣
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 تشويه

 . حياول اإلعالم الغريبّ دوماً تشويه مسعة املسلمنيـ ١

 . إنّ ملمارسات املتطرّفني األثر البالغ يف تشويه وجهة اإلسالم دوماًـ ٢

اإلتيان بأعمال تشوّه مسعة النيبّ فيضاعف هلنّ من )  لّی اهللا عليه وآله وسلّمص (حذّر القرآن نساء النيب ـ ٣

 . العذاب

 
 
 
 

 ةأخبار سياسيّ

 ثالثة كيانات طائفيّة ختضع ی يقرّ على خطّة صلفة تنصّ على تقسيم العراق إلـ جملس الشيوخ األمريكيّ

 .  أمن احلدود وعائدات النفطی تُشكَّل له حكومة احتاديّة يف بغداد تتولّلنظام فدرايلّ

، حتذّر من تفشّي ظاهرة التمييز العنصريّ يف فرنسا وتوجّه انتقادات  ة يف جمال حقوق اإلنسان خبريـ

 . الذعة للحكومة الفرنسيّة لضبابيّة مواقفها إزاء التطرّف العنصريّ

 ينصّ على فرض ، لتحول دون صدور قرار لس األمن الدويلّ ـ الواليات املتّحدة متارس نقض الفيتو

 . ة على الكيان الصهيوينّعقوبات صارم

،  ة وسائر وسائل اإلعالمة العربيّبيّة تندّد بالصمت املطبق الذي يسود القنوات الفضائيّـ األوساط الطالّ

، وتطالب حكوماا بالتخلّي عن   تشويه مسعة اإلسالمیحيال اازر اليت ترتكب باسم الدين ودف إل

 . ةمات اإلرهابيّدعم املنظّ

قد أخفق يف مواجهة األخطار احملدقة )  الناتو  ( يعلن أنّ حلف مشال األطلسيّ أوريبّريّـ خبري عسك

 . ة، انصياع أوربا لسياسات العوملة األمريكيّ بأوربا وينتقد بشدّة
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 خبار ثقافيّةأ
.   الذي حيدق جبيل الشباب يف العصر احلاضر خماطر االنبهار الثقايفّیـ أشارت باحثة تربويّة مصريّة إل

إنّ انتشار :  وقالت الدکتورة محيدة السعداوي يف حماضرا اليت ألقتها يف قاعة الشهيد الصدر جبامعة بغداد

 .  ميش تعاليم الدين احلنيف وإضعاف فاعليّته يف عقول الناشئةیاملناهج التربويّة املستوردة يؤدّي إل

 من طلبة فرع یة مبناسبة خترّج الدفعة األوليّـ أقيم حفل يج على مدرّج کلّية اآلداب والعلوم اإلنسان

وقد .  ، ومنتسيب اجلامعة من أساتذة وموظّفني ، حضره عدد غفري من ذوي الطلبة املتخرّجني اللغة العربيّة

ألقى عميد الکلّيّة کلمة أشاد فيها جبهود األساتذة الذين مل يألوا جهداً يف سبيل االرتقاء باملستوى العلميّ 

 . ب للطالّوالتربويّ

 أنّ ما ال يقلّ عن ی؛ إل ـ تشري آخر الدراسات اليت أجنزا مؤسّسة معنيّة بالبحوث امليدانيّة واإلحصاء

 الذي سبعني باملئة من الفئات املثقّفة العربيّة تعاين حالة اغتراب شديدة جرّاء الکبت السياسيّ واالجتماعيّ

، هجرة األدمغة على الصعيد العلميّ وظهور الرتعة  الغتراب مظاهر هذا ایومن أجل.  يسود البالد العربيّة

 . الرمزيّة يف الشعر والنثر واکتنافهما بالغموض على املستوى األديب

 يف املهرجان السادس على جائزة احلقل الدويلّ»  هذا کالم أزرق  « اإليراينّـ حصل الفيلم التسجيليّ

الذي أقيم مؤخّراً يف العاصمة الصربيّة )  علم اإلنسان (بولوجيا ة املنتجة حول األنثروعشر لألفالم التسجيليّ

 .  فيلما٥٨ً يف حقل املنافسة يف املهرجان كهذا وقد شار.  ، واستمرّ ثالثة أيّام بلغراد

 لألطفال والناشئة عن أمساء الفائزين يف مسابقة الکتابة املسرحيّة اليت نظّمهـا             ـ أعلن مرکز التطوير الفکريّ    

.  ات املنتجة لألطفال واليافعني وخلق خربات جديدة يف هذا احلقلدف املسامهة يف زيادة املسرحيّ املرکز  

 . وقد اختارت جلنة التحکيم مثانية نصوص مسرحيّة من بني مخسني نصّاً تسلّمتها أمانة املسابقة



 

 

 اخلامسالدّرس 



 

 

 
 
 
 
 

 أهداف الدرس

 . هذا الدرس ـ فهم الطالب لألخبار الواردة يف١

 . هذا الدرس والتدرّب عليها طالب للكلمات اجلديدة الواردة يفـ فهم ال٢

 ، خترّصات ، تضليل ، التعتيم يأبرياء ، إدانة ، أسطول ، آمر ، أهداف ومهية ، تبنّ( 

 ، توتّر ، حازم ، حفنة ، يعلى ، تكشير األنياب ، التلويح بالعصا ، تناحر عرق

ة ، عُزّل ، عمالء ، غوّاصة ، فتّاك ،  ، ضبط النفس ، طرّادرامجات الصواريخ ، سليب

فوج ، قذائف ، قلق ، القوّة البحرية ، القوّة الربّية ، القوّة اجلوّية ، مبادرة ، متتالية ، 

 جملس التعاون ، حمظور ، خماض ، مُرابط ، مَراصد ، مرتزقة ، مشبوهة ، مغامر ،

 ) عرب عن يشجب ، يمناورات ، منحاز ، موقف ، ناضب ، نَعَتَ ، نكسة ، وحدات ،

 . مجل متعدّدة ـ استعمال الطالب للكلمات الواردة يف٣

 . الدرس ی مبستوـ مقدرة الطالب على ترمجة النصوص اإلعالمية اليت٤

 .ـ حلّ الطالب لتمارين الدرس ٥

 
 
 
 

 املفردات واملصطلحات

 فرمانده آمر

 گناهان بی أبرياء

 حمكوم كردن إدانة

 ناوگان أسطول

 



 

http://vu.hadith.ac.ir ٤١

 سالح، غيرنظامی بی »عُزّل «  هامجع؛ أعزل 

  فرضیاهداف ةأهداف ومهيّ

بندی به موضع  پای، ...)عملياتی و (به فرزندی پذيرفنت، برعهده گرفنت  يتبنّ

 خاصی

 بافيها، افترائات، ادعاهای پوچ ، دروغگوييها ياوه خترّصات

 گمراه ساخنت تضليل

 سانسور التعتيم على

 ، شاخ و شانه کشيدن)كنايه از ديد(ادن دندان نيش نشان د تكشير األنياب

 )كنايه از خط و نشان كشيدن و ديد كردن(تكان دادن عصا  التلويح بالعصا

 جنگ نژادی يّتناحر عرق

 تنشحبرانی شدن، وخيم شدن، وخامت،  توتّر

 رقاطع، خردمند، مدبّ حازم

 مشت حفنة

 اندازها کموش رامجات الصواريخ

 نفیم سليبّ

 داری شنتخوي ضبط النفس

 ناو رزم طرّادة

 مزدوران عمالء

 زيردريايی غوّاصة

 ماركننده و كشنده، تار فتّاك

 گردان، گروه، دسته فوج
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 ها ، راکت توپ يا مخپارهۀشد های پرتاب گلوله قذائف

 نگرانی قلق

 نيروی دريايی القوّة البحرية

 نيروی زمينی القوّة الربّية

 نيروی هوايی جلوّيةالقوّة ا

 اقدام مبادرة

 پی در ، پیپشت سر هم متتالية

 شورای مهكاری جملس التعاون

 ممنوع حمظور

 درد زايمان خماض

 ، مرزدارکنگهبان، كشي مُرابط

 بانيها ديده مَراصد

 مزدوران مرتزقة

 کمشكو مشبوهة

 ماجراجو مغامر

 مانور، رزمايش مناورة

 ر طرفدادار،جانب منحاز

 موضعايستگاه،  موقف

 شده تضعيف ناضب

 توصيف کرد، وصف کرد نَعَتَ

 آبرويی، سرافكندگی شكست مفتضحانه، بی نكسة
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 اگاي وحدات

 كند  حمكوم می يشجب

 دارد اظهار می يعرب عن

 
 
 

  االستعمالمفردات يف

 .ناس  العراق قتلها األبرياء من الصف به حكومة البعث يفأهمّ ما تتّ: أبرياء  •

 .أدانت وزارة اخلارجية اإلسالمية احتالل العراق وأفغانستان : إدانة  •

 .كانت اإلمرباطوريات القديمة تسيطر على البحار واحمليطات من خالل أساطيلها البحرية :  أسطول •

 . أذهاننا  تلك العمليات وبقيت ذكراه خالدة يفلقد استشهد آمرنا يف: آمر  •

 . زمن الغيبة الكربى  إيران مبدأ والية الفقيه يفسالمية يفتبنّت احلكومة اإل : يتبنّ •

 التخرّصات ی فلجأوا إلي عن تطوّرنا العلمي إرغامنا على التخلّإنّ أعداءنا فشلوا يف: خترّصات  •

 .ونشر األكاذيب

 .يفضّل مجيع الطغاة أن يتخذوا سبيل التضليل ليسودوا على الناس : تضليل  •

 . تضرّ مبصداقيتها وسائل اإلعالم عملية التعتيم على األخبار اليتمتارس أكثر : التعتيم على  •

 .بعض الناس ال يجيد االبتسام أمام الكاميرا فيكشّر عن أنيابه : تكشير األنياب  •

 .لقد ولّى عهد التلويح بالعصا ، فالشعب اآلن واع وال ترعبه التهديدات : التلويح بالعصا  •

 على الفئات املكوّنة ياليوغسالفية سيطرت ظاهرة التناحر العرقبعد ايار احلكومة  : يتناحر عرق •

 .للشعب فيه 

 .إنّنا ما زلنا متمسّكين بسياسة إزالة التوتّر : قال املتحدّث باسم اخلارجية : توتّر  •

 .مات الصعبة األز رجالً حازماً استطاع أن يسيطر على األمور يفلقد كان اإلمام اخلميين: حازم  •

 .ها على أصدقائه طفل يلعب على الساحل فيأخذ حفنة من الرمل ويذرّكان ال: حفنة  •

 . تصرّفك هذا ، فقد ترك أثراً سلبياً على سائر الزمالء مل يعجبين : سليب •
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 . املواقف الصعبة  به اإلنسان هو ضبط النفس يف أن يتحلّىيء ينبغيأهمّ ش: ضبط النفس  •

 .ل بطولة ورجولة ، وإنّما نذالة ال حدّ هلا  وجه األبرياء العزّليس شهر السالح يف: عُزّل  •

 .ال يسيطر األعداء على أمّة إالّ إذا وجدوا فيها عمالء يخدمون مصاحلهم : عمالء  •

 .غرقت غواصة روسية قبل سنوات ومل تستطع اخلروج من املاء فمات مجيع طاقمها : غوّاصة  •

 .اكة ممنوعة االستعمال تعترب األسلحة الكيمياوية والبيولوجية أسلحة فتّ: فتّاك  •

 ٧فْوَاجاً﴾نِ اللَّهِ أيتَ النَّاسَ يدْخُلُونَ فِی دِيرَأ  وَ*الْفَتْحُ  ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ: فوج  •

بقذائف كيمياوية وظلّ يفخر بفعلته حىت آخر » حلبچه « قصف نظام البعث الكافر مدينة : قذائف  •

 .حلظة 

 . مستقبل األوالد ، فيسهران من أجل تنشأم تنشأةً صاحلة يشعر الوالدان بالقلق على: قلق  •

 . ن املدن وتوزيعها على الفقراء واملساكي لإلغاثة جبمع الصدقات يفتقوم جلنة اإلمام اخلميين: جلنة  •

 . قدّمتها املدرسة ، مبادرة طيبة للتقريب بين الطلبة واملدرّسين اإلفطار اليتإنّ مأدبة : مبادرة  •

 .جائعاً هو وأسرته لثالثة أيام متتالية )  ليه السالمع (لّ أمير املؤمنين ظ: متتالية  •

 ٨﴾انَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراًمَا كَ هَؤُالءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَ ﴿كُال نُمِدُّ هَؤُالءِ وَ: حمظور  •

 ٩﴾اًكُنْتُ نَسْياً مَنْسِيّ مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَ یجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يا لَيتَنِ﴿فَأ: خماض  •

فی صحيفته للجنود املرابطين على حدود الدولة )  عليه السالم ( لقد دعا اإلمام السجّاد: مُرابط  •

 . دعاؤه دعاءَ أهل الثغور ياإلسالمية فسمّ

 . ال يباغتها جوم مفاجئ كيتراقب املَراصد حترّكات العدوّ : مَراصد  •

 .مرتزقة كُثْرٌ من حاشية البالط واملنتمين للعائلة املالكة » القاجار « كان لسالطين : مرتزقة  •

 ي الشارع ك يعرضه الباعة املتجوّلون يفيحذّرت األمّ أوالدها من تناول الطعام املشبوه الذ: مشبوهة  •

 .ال يصابوا باألمراض 

                                                 
 . ٢و ١/  النصر )٧(

 . ٢٠/ سراء  اإل)٨(

  .٢٣/  مرمي )٩(
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 . ألعام قليد الشخصيات املغامِرة يفيحبّ األطفال مشاهدة أفالم املغامَرة ، ويحاولون ت: مغامر  •

 بين احلين ي اخلليج الفارسمناورات يف جيش اجلمهورية اإلسالمية بِتقوم القوّة البحرية يف: مناورات  •

 .واآلخر 

 أدّاها احلكم فی املباراة منحازة ألحد الفريقين فرماه اجلمهور كيم اليت عملية التحتكان: منحاز  •

 .بالطماطم 

 أبداها شرفاء  يوم الطفّ يشرّف عشرات املواقف اليت يفيوقف احلرّ بن يزيد الرياحإنّ م: موقف  •

 .التاريخ 

 دمار شامل ، إالّ أنّه يترك أثراً سلبياً على البيئة ال ی إليصحيح أنّ اليورانيوم الناضب ال يؤدّ: ناضب  •

 .يزول إالّ بعد عشرات السنين 

 .اخلُشب املسنّدة نعَت القرآن الكريم املنافقين ب: نَعَتَ  •

 . منها زالت تعاين ئاً على الشعوب العربية مام أثراً سيّ ١٩٦٧حزيران تركت نكسة : نكسة  •

 . جمزرة السابع عشر من شهريور بطهران  يفياإلسرائيل» املوساد « شاركت وحدات من : وحدات  •

  . األفغاينشجبت شعوب العامل بأمجعها قتل األميركان لألبرياء من أبناء الشعب: يشجب  •

جوهرشاد مبشهد فأقصته  مسجد أعرب الشيخ البهلول رمحه اهللا عن أمله جتاه ما حصل يف: يعرب عن  •

 . أفغانستان لسنوات مديدة یاحلكومة إل

 
 
 
 

 ةأخبار سياسيّ

 ضبط النفس وتعرب عن قلقها من سياسة التلويح بالعصا یونان إلـ اجلمهورية اإلسالمية تدعو تركيا والي

 . »قربص «   يفيعرق ظهور تناحر ی إلي ستؤدّاألنياب اليت وتكشير

:  بتعاون املعارضة مع القوى اإلرهابية ويقول ي زعيم املعارضة الباكستانية يشجب مزاعم الرئيس األميركـ

 ومن أجل التعتيم على النكسات املتتالية للسياسة ي العامّ العامليإنّ هذه التخرّصات جاءت لتضليل الرأ

 .كة الفاشلة األمير
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 أبطال املقاومة اإلسالمية حبفنة من املغامرين ، نعتت وزيرة يـ فيما وصف وزير اخلارجية السعود

 .بدّ منه   الياخلارجية األميركية قتل األبرياء والعزّل باملخاض الذ

ية حلفظ  يرحّبون مببادرة اجلمهورية اإلسالميـ وزراء خارجية بلدان جملس التعاون لدول اخلليج الفارس

 . املنطقة األمن واالستقرار يف

 موقف حازم بإدانة السياسة ي تبنّی الرباط إل تدعو جلنة القدس اتمعة يفيـ حركة اجلهاد اإلسالم

  .األميركية املنحازة للكيان الصهيوين

 
 
 
 

 ة كريّخبار عسأ

 ی إلي ليست تؤدّيج الفارس اخللي يفي األميركي يجريها األسطول البحرـ إنّ املناورات العسكرية اليت

 . البيئة أيضاً  يفإيجاد أزمة وتوتّر وحسب وإنّما هلا تأثير سليب

  أنّ الواليات املتّحدة قد أطلقت يفیئة ، إل شؤون البي رفعها خرباء األمم املتحدة يفـ تشير التقارير اليت

 بعض األسلحة الكيمياوية یإلوم الناضب ، هذا باإلضافة  على اليورانييحرا على العراق قذائف حتتو

 .الفتّاكة واحملظورة االستعمال دولياً 

 أنّ وحدات من القوة اجلوّية والقوة البحرية  »بوشهر« ـ أعلن القائد العامّ للقوات املسلّحة مبحافظة 

 حيث قامت الطرّادات والغوّاصات القتالية ورامجات الصواريخ بتنفيذ»  ٣ الفقار يذ« شاركت فی مناورة 

 .عمليات هجومية على أهداف ومهية 

بأنّ مراصد اجليش املرابطة على احلدود سجّلت » معمّر بومدين « ـ صرّح آمر الفوج الثامن الرائد 

  .العمالءحترّكات واسعة ومشبوهة لقوات العدوّ وملرتزقته 

 ؛ي الذكلكترويند اإلوم هو مشروع الراص إنّ أهمّ مشروع نشهد تدشينه الي »أمين زاده« ـ قال األدميرال 

 . اال  هذا سيحدث تطوّراً ملفتاً يفي شبكة الدفاع اجلوّألنّ استخدام هذا اجلهاز يف

 



 

 

 سّادسلاالدّرس 



 

 

 
 
 
 
 

 أهداف الدرس 

  .فهم الطالب لألخبار الواردة يف هذا الدرسـ ١

  .فهم الطالب للكلمات اجلديدة الواردة يف هذا الدرس والتدرّب عليهاـ ٢

  ، تَبَدُّد ، البنية التحتيّة ، بنحو ، بابويّ ، بائد ، اإليقاع بـ ، انتعاش،  التزام ،إبادة (

 حجب  ، مجّة ، تورّط ، تعرّض لـ ، تضامن ، حترّيات،  جتفيف ،تبييض األموال

  ،ت غمر ، عرقلة ، عارمة ، طقوس ، طائلة ، ضغوط ، شظف ، ردع ، درء، الثقة

  ، حمكمة اجلزاء ، حماذية ، مبدأ ، صحايف مؤمتر ، جلوء ، الكفّ عن ، قصارى ،فرو

  ، من شأن ، مالبسات ، املقامرة ، مشبوه به ، مسطّحات ، مستحضر ، مروّع ،مرسوم

  ،ـ يرحّب بِ ، يدمن على ، حيتلّ ، ولع ، وساطة ، نطاق ، نازح ، مُواطن ،منصرم

  )ـ يُقدَّر بِ ، يفتقر لِـ ، يصّعد ،يستدعي

  .لمات الواردة يف مجل متعدّدةاستعمال الطالب للكـ ٣

  .مقدرة الطالب على ترمجة النصوص اإلعالمية اليت مبستوى الدرسـ ٤

  .حلّ الطالب لتمارين الدرسـ ٥

 
 
 
 

 املفردات واملصطلحات

  نابود كردن إبادة

 بود ]یزيبه چ[معتاد  دمن علىأ
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  نشاط يافنت، احيا شدن، جان گرفنتی،بود انتعاش

  كشف كردن،به دام انداخنت اإليقاع بـ

  نابودشده،از بني رفته بائد

 منتسب به پاپ بابويّ

  تقريباً، در حدود،به مقدار بنحو

 ی اصول،زير بنا البنية التحتيّة

  هدر رفنت، ذوب شدن، آب شدنی، نابودی،پراكندگ تَبَدُّد

 ی حسابرسی،پولشوي تبييض األموال

  كردنکخش جتفيف

  جستجوها،هاي كنجكاو،ها یبررس حترّيات

 یبند  ی پا،تعهد التزام

 ی مهدردی،مهبستگ تضامن

  ... به  دچار شد، قرار گرفت]چيزی[معرض در  تعرّض لـ

 ، گرفتار شدنداشنتدست  تورّط

 مشار  ی، بفراوان مجّة

  سلب اعتماد،عدم تأييد حجب الثقة

 اساس خواندن ی ب، دور ساخنت،دفع درء

  كردنی جلوگري،نمانع شد ردع

 ی دشوار، مشقت، رنجی، ناراحت،سخيت شظف

 فشارها ضغوط

 مشار   يب، فراوان،سنگني طائلة



 

http://vu.hadith.ac.ir ٥٠

  ، آيني مراسم طقوس

  بيش از حد،فراگري عارمة

  چرخ گذاشنتی چوب الی، اشكال تراش،مانع اجياد كردن عرقلة

  پوشاند،دربرگرفت غمر

 . و فراوان دارد پوست حيواين كه پشم نرم،پوستني فرو

  ايت، متام، كلّ،اوج قصارى

 ]یكار[ قطع كردن ، اكتفا كردن، رها كردن،... دست برداشنت از الكفّ عن

 پناهندگی ، پناهنده شدن،پناه بردن جلوء

 یكنفرانس مطبوعات مؤمتر صحايف

  پايه، آغاز،اصل مبدأ

  كنار، جماور،مهجوار حماذية

 یردادگاه كيف حمكمة اجلزاء

  مصوّبه، فرمان، منشور،دستور مرسوم

 ک ترسنا،کدهشتنا مروّع

 وردهافر مستحضر

؛ مجعهـــا  مـــسطّح

 »مسطّحات « 

  مساحت، رويه،زمني مهوار

 کمشكو  بهمشبوهٌ

  كردنیبند ، شرط كردنیقمار باز املقامرة

  اشكاالت،اامات مالبسات

 نتداشچيزی را  ی ويژگ، را داشنتیتوان چيز من شأن
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  از دست رفته،گذشته منصرم

  مهوطنی، مهشهر،شهروند مُواطن

  دور از وطن،مهاجر نازح

  چارچوب،حمدوده ، حموّطه،دامنه نطاق

 یگر یياجنم وساطة

 یفتگي شی،مند ه عالق،عشق ولع

 آورد ی به دست م،كند یاشغال م حيتلّ

 کند میاستقبال  يرحّب بـ

 خواند یفرا م يستدعي

 برد  باال می،خبشد  شدّت می]حبران را[ يصعّد

 ...  احتياج دارد به ،نيازمند است يفتقر لـ

 شود ی برآورد م،شود یختمني زده م يُقدَّر بـ

 
 
 
 

 مفردات يف االستعمال 

  . تعرّضت مدينة حلبچه لإلبادة اجلماعية من قبل النظام العراقي: إبادة •

  .اقمتبدّ من احتواء األزمة إذا تف  ال: احتواء •

  . يلتزم املؤمن بتعاليم الدين وال يتخلّى عنها جهد إمكانه: التزام •

  . انتعش اقتصاد أسرتنا بعد أن فتح اهللا الرزق علينا: انتعاش •

  . حياول رجال الشرطة اإليقاع باللصوص: اإليقاع بـ •

  . بادت كثري من األمم بعد أن نزل عليها العذاب اإلهلي: بائد •
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  .ر البابويّ يف الفاتيكان يقع القص: بابويّ •

  . قدّر العلماء عمر هذه األحفورة بنحو عشرة آالف سنة: بنحو •

ة يف العراق لتنهك اقتصاد هذا البلد  هامجت قوات االحتالل األمريكي البىن التحتيّ: البنية التحتيّة •

  .لعشرات السنني

  .اك وأن تبدّد وقتك ومالك يف ما ال ينفع إيّ: تَبَدُّد •

 لتحول  ، تقوم السلطات القضائية بتحقيقات عن أموال املسؤولني بتخويل من الدستور: ألموالتبييض ا •

 . دون وقوعهم يف الفساد املايل وتسمّى هذه التحقيقات بتبييض األموال

 .  عندما خيرج اإلنسان من احلمّام يقوم بتجفيف شعره كي ال يصاب بالربد: جتفيف •

 . واسعة ملعرفة أسباب احلادث قام املفتش بتحرّيات : حترّيات •

  .يران مع الشعب الفلسطيين طيلة عمر الثورة اإلسالميةإتضامنت :  تضامن •

  .ة استغرقت أربع ساعاتة جراحيّ تعرّض زيد لعمليّ: تعرّض لـ •

  . شئت أم أبيت ؛ صحيح أنّك لست ارم األصلي إالّ أنّك متورّط يف القضية: تورّط •

  .عماالً مجّة يف األسبوعني املاضيني وهللا احلمد استطعت أن أجنز أ: مجّة •

بدّ لكلّ وزير أن يكسب رضا جملس النواب وإالّ فإنّ الس سيحجب عنه الثقة فال   ال: حجب الثقة •

  .ميكنه التصدّي للوزارة

  . إنّ صالة الليل تدرء عن اإلنسان املؤمن العذاب وترضي الربّ عزّ وجلّ: درء •

  . أوطامیازحني الفلسطينيّني عن الرجوع إلردع الن تقوم إسرائيل ب: ردع •

  . يعاين األفارقة من شظف العيش وشدّة اجلوع: شظف •

  . متارس القوى الكربى ضغوطاً مستمرّة على الدول النامية لتمشية سياساا االستكبارية: ضغوط •

  .ملشنقة حبل ایحاً طائلة إالّ أنّ مصريه كان إل جىن تاجر املخدّرات أربا: طائلة •

  . لكلّ دين وحنلة طقوسه اخلاصّة به: طقوس •

  . بعث اهللا على أرض سبأ سيالً عارماً أباد أهلها وفرّق من تبقّى منهم يف البالد: عارمة •

  . من آفات البريوقراطية عرقلة األمور ألسباب تافهة: عرقلة •
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  .علِنَت حالة الطوارئغمرت الفيضانات شوارع العاصمة فأ : غمرت •

  . اقتناء معاطف من الفرو الطبيعيیيتّجه بعض األثرياء إل:  فرو •

  . تبذل األمّ قصارى جهدها لتنشئة أوالدها على األخالق احلسنة: قصارى •

  . البالد اآلمنةی ، يفضّل أهله اللجوء إل عند انعدام األمان يف البلد:جلوء •

 يردّ فيه على أسئلة املراسلني  ، للناطق باسم وزارة اخلارجية مؤمتر صحايف أسبوعي: مؤمتر صحايف •

  .والصحافيني

  .بدّ للحكومة اإلسالمية أن تقوم على أساس املبادئ األصيلة  ال: مبدأ •

  . تعترب أفغانستان من البالد احملاذية إليران جغرافيّاً: حماذية •

  . حكمت حمكمة جزاء شعبية على الطاغية صدام باإلعدام لقتله األبرياء: حمكمة اجلزاء •

  . أصدر رئيس اجلمهورية مرسوماً يقضي مبنع التدخني يف األماكن العامّة: رسومم •

  . لقد كان حادث االصطدام مروّعاً للغاية: مروّع •

  . تبيع الصيدلية أنواع املستحضرات الطبّيّة: مستحضر •

  . متتاز املسطّحات املائيّة بتعادل أعماقها يف كلّ األحناء: مسطّحات •

  .الشرطة القبض على رجل مشبوه به يف السطو على املصرف ألقت :  بهمشبوهٌ •

  . املقامرة داء كاإلدمان خيرّب البيوت ويبدّد األسر: املقامرة •

  . املسألة صعبة جدّاً فمالبساا كثرية: مالبسات •

  . فمن شأنه أن يعرّضك النتقاد اآلخرين ، دع عنك هذا األسلوب املشني: من شأن •

  .وع البحث يف األسبوع املنصرم وهللا احلمد لقد أكملت مشر: منصرم •

  . حافظ على نظافة الشوارع كما حتافظ على نظافة بيتك ؛ أخي املواطن: مُواطن •

  . اخلارج يف عهد حكومة البعثی مخسة ماليني عراقي إل نزح قرابة: نازح •

  . رجاءً ال خترج عن نطاق البحث والتزم حدوده: نطاق •

  .أحد علماء الدينبوساطة املتخاصمتان  تصاحلت القبيلتان : وساطة •

  . لقد كنت مولعاً مبرق الباذجنان منذ الطفولة: ولع •
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  . احتلّ ربّاع بلدنا مكانة مرموقة بني الناس: حيتلّ •

  . اإلدمان على املخدّراتی ألنّها قد تؤدّي إل؛ حيذّر التربويّون من بطالة الشباب: يدمن على •

 
 
 
 

 ةأخبار سياسيّ

 حتكم بالسجن ستة وأربعني عاماً على اجلنرال الصريب سلوبودان  »الهاي« زاء الدولية يف اجلـ حمكمة 

 .ميلوشوفيتش لتورّطه يف جرائم حرب مروّعة يف البوسنة واهلرسك 

تستدعيان » عمان « و» القاهرة «  و، » غزّة«  ـ الكيان الصهيوين يصعّد من عمليات اإلبادة يف قطاع

  . إثر ضغوط مجاهرييّة عارمة ، »يبتل أب« سفرييهما لدى 

ـ اللجنة املكلّفة بتبييض األموال جتري حترّيات على نطاق واسع للكشف عن مالبسات الفساد املايل 

  .لرجال السلطة وتبذل قصارى جهدها لإليقاع باملشبوه م

 االلتزام مببدأ یاورة إللسوداين وتدعو الدول امع أبناء الشعب اـ جامعة الدول العربيّة تؤكّد تضامنها 

  . األزمةحسن اجلوار ، مؤكّدة أنّها ترحّب جبهود الوساطة اليت تبذهلا املنظّمات الدوليّة الحتواء

ـ وأضاف رئيس الوزراء يف مؤمتره الصحايف أنّ اقتراح حجب الثقة عن احلكومة من شأنه أن يعرّض البالد 

 وبالتفرّغ ملشاريع البىن  ،قلة مسار اإلصالح والدميقراطية وطالب الربملان بالكفّ عن عر ،لفتنة سياسيّة

  .ةالتحتيّ

 
 
 
 
 ةاجتماعيّ خبارأ

كثر من يفقدون أاملقامرة ويدمنون على سترايل ألف أ ٢٩٠كثر من أ نّإستراليا السابق أل رئيس وزراء ـ قا

بنحو خالل عام واحد  رت دراسة حديثة عدد الذين قاموا باملقامرةقد قدّو  ، دوالر سنوياًات مليار٣
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ذا و  . دوالر سنويا٤٠٠ًكثر من أنفاق الفرد على املقامرة ب معدل إر ويقدّ،ستراليا أان من سكّ%  ٨٠

  .باملقامرة كثر الناس ولعاًليكونوا أ مركز الصدارة ستراليون األحيتلّ

قتلت يف العام املاضي اء  سود ألف قطة٦٠ نّ أیإلجلمعية الدفاع عن احليوانات والبيئة ارير أشارت تقـ 

 تصنيعلختربات املبعض بيف طقوس شيطانية أو ئ درءً للحظ السيّ  ،على يد املواطنني اإليطاليني

فكرة يف العديد من هذه الوتنتشر   .بأرباح طائلةسود الفرو األجتارة  رّتدحيث   ،مستحضرات التجميل

 القطط السوداء أدوات نّأأعلن يّاً من العصور الوسطى فإنّ مرسوماً بابويطاليا إ يف أمّا  ،األوربيّةالدول 

  .كما كان حيدث مع الساحراتوا رقحي يف النار و جعل اإليطاليني يلقون اللشيطان

ش واملصاعب املعيشية اجلمّة والظروف الصحّيّة القاسـية مل          شظف العي  ـ تفيد التقارير الواردة من العراق أنّ      

ولقد تعرّضت األهوار لعمليات جتفيـف        . مساكنهم یار النازحني عن العودة إل    ن األهو  سكّا ردعتتمكّن من   

 معرب للعربات واآلليات    یصرم لتتحوّل إل  كاملة من قبل نظام صدام البائد يف مطلع التسعينات من القرن املن           

معاديـة   صـر من اخلارجني عن القانون وعنا    نذاك بلجوء عدد كبري     آر النظام السابق العملية     وبرّ  ، العسكرية

 تلك املساحات   داً ، غمرت املياه جمدّ    ٢٠٠٣يف  بعد سقوط النظام    ون ،   يرا هذه املناطق احملاذية إل    یلإلنظامه  

واحليوانات  مساكحاا املائية اليت ظهرت فيها نباتات القصب واأل       من مسطّ %  ٦٥ حوايل یلإ احلياة   لتعود

  يف خمتلف جوانب حيـام بعـد سـنوات مـن التـشرد     عاشاً وانتناًهوار حتسّهايل األ أوتوقع    . ثانية والطيور

احليـاة مـن التعلـيم واخلـدمات        متطلّبات  فاملنطقة تفتقر ألبسط     . تد آماهلم سرعان ما تبدّ    واحلرمان لكنّ 

  .وتوفري فرص العمل



 

 



 

 

 بعلسّااالدّرس 



 

 

 
 
 
 
 

 أهداف الدّرس

 .ـ فهم الطالب لألخبار الواردة يف هذا الدرس ١

 .ديدة الواردة يف هذا الدرس والتدرّب عليها ـ فهم الطالب للكلمات اجل٢

إثارة ، أذكى ، استنكار ، إنزال العقوبات ، بطاقة ائتمان ، حترّش ، ختطّـي ، ختـلّ ،                    ( 

، ضـجّة ،    ) شـفرة   ( التنصّت ، تكاليف ، احلشود ، دامية ، رسـوم ، رقابـة ، شـيفرة                 

 هادرة ، هتافـات ،   مفوّضية ،القمعية ، ال سلكي ، مأساة ، املتدفّقة ، متشدّد ، مفتعلة،         

 )وضع حدّلـ ، يتيح ، يربو على 

 .ـ استعمال الطالب للكلمات الواردة يف مجل متعدّدة ٣

 .ـ مقدرة الطالب على ترمجة النصوص اإلعالمية اليت مبستوى الدرس ٤

 .ـ حلّ الطالب لتمارين الدرس ٥

 
 
 
 

 املفردات واملصطلحات

 ، حتريک برانگيخنت إثارة 

 زد  ، بر هم گرفت، ناديده در كخمتلّ  خلّأ

 برافروختور ساخت،  شعله أذكى

  ، زشت تشخيص دادن، حمكوم كردناعتراض كردن تقبيح کردن، استنكار 

 كيفر دادن  إنزال العقوبات 
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 كارت اعتباری بطاقة ائتمان 

 جتاوز  ، تعرض و  ، انه جويی، برانگيخنت، سر دعوا را باز كردن         كردن حتريک حترّش

 کردن

 ، عبور جتاوز ختطّي

 ها هزينه تكاليف

 ، جتسسشنود التنصّت 

 ها  ، جتمّعها گروه احلشود

 خونني دامية

 عوارض رسوم 

 نظارت رقابة

 ، رمز عبوركد ) شفرة ( شيفرة 

 هياهو ضجّة 

 گرانه  سركوب ة القمعيّ

 سيم بی  سلكيّ ال

 انگيز، تراژدی  داستان غم مأساة

 سرازير تدفّقة امل

 ، افراطیگري ، سختتندرو متشدّد 

 ساختگی، دروغني مفتعلة

 كميساريا مفوّضية

 ... دادن به پايان، ...حمدود کردن  ...وضع حدّ لـ 

 خروشان هادرة 
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« هتاف ؛ مجعها 

 »هتافات 

  ر، شعادفريا

 گذارد  ، در اختيار میكند فراهم می يتيح 

 شتر از ، بيافزون بر يربو على 

 ، چيزی را به اصل خود ارجاع داد نسبت داد يعزو

 
 
 
 

 مفردات يف االستعمال

 .  يومنا هذایلمني ما زال صداه مستمرّاً إللقد كان ملأساة كربالء وقع عميق يف نفوس املس: مأساة  •

 .لقد روّعتين حادثة اصطدام دامية شاهدا بأمّ عيين : دامية  •

 .ني يوم عيد الفطر يربو على األربعة ماليني مسلم كان عدد املصلّ: يربو على  •

 .كان املتظاهرون يلوّحون بقبضام وهم يطلقون هتافات شديدة يف التنديد باجلرمية : هتافات  •

 .مجيع األوساط السياسية استنكرت ممارسات اإلرهابيني يف قتل األبرياء والعزّل : استنكار  •

 .ل هدير مرعب كان لاليار الثلجي يف اجلبا: هادرة  •

 .حشد حزب الفضيلة أنصاره يف الساحة املركزيّة باملدينة وذلك لعرض مدى شعبيته : حشد  •

 .توافدت احلشود على مقرّ اإلمام اخلميين تقدّم له البيعة يف عشرة الفجر املباركة : احلشود  •

 . واألار يف فصل الربيع تتدفّق املياه الذائبة من قمم اجلبال حنو السواقي: املتدفّقة  •

 .بدّ من وضع حدّ هلذا الكسل  ال! ما كلّ هذه البعثرة يا ولدي ؟: وضع حدّ  •

 .لقد كانت ممارسات احلكم البعثي اجلائر يف العراق قمعية يف مجيع األحوال : القمعية  •

 .طالبت أسر الضحايا بإنزال أشدّ العقوبات مبرتكيب حادثة االنفجار : إنزال العقوبات  •

 . بيوم ضجّة يرتاح هلا اآلباء واألمّهات یث خروج طلبة املدارس إليُحد: ة ضجّ •

 .تتعمّد األنظمة القمعية واإلرهابية يف إثارة اإلشاعات والفنت وتلفيق القصص املفتعلة : مفتعلة  •
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تقوم املفوّضية العليا لشؤون الالجئني مبتابعة قضايا الالجـئني يف شـىت بقـاع العـامل وتقـدمي                  : مفوّضية   •

 .دمات الالزمة هلم اخل

 . التزاماته القانونية جتاه عمالئهاعتقلت الشرطة املدير العامّ لشركة النجمة ، وذلك ألنّه أخلّ ب : لّخت •

  .تكاليف باهضةإنّ السفر بالطائرة يبدو مرحياً وسريعاً ، إالّ أنّه ذو : تكاليف  •

 إضـفاء وجهـة حداثويـة علـى         جـل تقوم البلدية بفرض رسوم على املواطنني كلّ عام من أ         : رسوم   •

 . املدن

تقوم املصارف بتوزيع بطاقات ائتمان على زبائنها ليتسنّى هلم سحب مبالغ من أمـواهلم              : بطاقة ائتمان    •

 .أينما حلّوا 

 .لقد شرّع القانون قواعد ومقرّرات حلفظ النظام يف اتمع ال جيوز ختطّيها : ختطّي  •

عـن كـلّ مـا يـسبّب اإلثـارة      االبتعاد عن الذنب وحـسب بـل و  ية بال توصي التعليمات الدين   : إثارة   •

 .لإلنسان املسلم 

 .يعرّض باعة الشواء الفحمَ لتيار اهلواء ليذكوا النار فيه : أذكى  •

 .متارس بعض األجهزة اإلدارية احلسّاسة رقابة على العاملني فيها لالطمئنان من حسن أدائهم : رقابة  •

 .ممارسات املتشدّدين من حمبّيه ومبغضيه ) ليه السالم ع (  أمري املؤمننيیلقد عان: متشدّد  •

 . به ال يعرفه إالّ هو يسمّى الشفرة خاصلكلّ طالب يف شبكة اجلامعة رمز ) : شفرة ( شيفرة  •

إنّ اهللا يتيح لكلّ إنسان فرصة العمل يف احلياة الدنيا آلخرته ، فإذا انتهز اإلنسان هذه الفرصـة                  : يتيح   •

 . فإنّه سيكون من اخلاسرين وعمل فاز وإالّ

أقرّ جملس الشيوخ األمريكي على قانون يتيح جلهـاز املخـابرات األمريكيـة التنـصّت علـى        : التنصّت   •

 .املكاملات اهلاتفية وانتهاك حقوق املواطنني 

 . يتّصلون من خالهلا ببعضهم البعض ةسلكي حيمل رجال الشرطة أجهزة ال: سلكي  ال •
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 أخبار سياسيّة

إنّ اهلـدف مـن     :  اجلمهورية يقدّم ميزانية البالد للعام املقبل ويؤكد على أنّها غـري معقّـدة قـائالً                 ـ رئيس 

 .امليزانية ، هو حتقيق اخلطّة العشرينية للتنمية ، لنشر العدالة وبلوغ التطوّر واالزدهار 

وكانـت  .  اسـتغرقت يـومني       يغادر العاصمة طهران بعد زيـارة      ةذريّـ األمني العام للوكالة الدولية للطاقة ال      

املتحدّثة باسم الربادعي قد أدلت حبديث صحفي لوسائل اإلعالم أنّ الوكالة مل تتوفر هلا أيّة أدلّة على قيـام       

 .طهران بنشاطات نووية غري قانونية 

ـ إاإلعالمية املفتعلة ضدّ ـ رئيس جملس الشورى اإلسالمي يعزو الضجّة      جنـاح ايـران يف حتطـيم    یيران إل

وق الذي تفرضه قوى اهليمنة واالستكبار على اجلمهورية اإلسالمية ويصف املزاعم األمريكية بتحـرّش              الط

 .القوات اإليرانية بالسفن األمريكية باملهزلة الكربى 

ـ النقابات املهنيّة يف جورجيا تقرّر مقاطعة االنتخابات الرئاسيّة وتعترب ممارسات الـسلطة احلاكمـة انتـهاكاً                 

 .قوق واألعراف اإلنسانية ، وذلك ملا تتضمّنه من خروق صرحية للدستور فاضحاً للح

ـ اشتباكات عنيفة بني قوى األمن الداخلي ومتظاهرين من طلبة اجلامعات يف جورجيا تسفر عـن مأسـاة                  

وهتافات استنكار هادرة تنطلق من احلشود املتدفّقة علـى         . دامية راح ضحيّتها ما يربو على السبعني قتيالً         

 .لعاصمة مطالبة بوضع حدّ للممارسات القمعية وإنزال العقوبات بقادة النظام ا

 
 
 
 
 خبار من األنترنتأ

نترنـت وقالـت   ـ ندّدت املفوّضية العليا لشؤون االستهالك باملواقع اليت تبيع تذاكر السفر جوّاً عن طريق األ          

وكان احملققون الذين راقبـوا حـواىل       . ملستهلكني  إنّ مخسني باملئة من هذه املواقع إنّما ختلّ بالتزاماا جتاه ا          

ضـافية   مـع التكـاليف اإل  ـلبطاقة السفر معلنا على املوقع   ذا كان السعر النهائيإ، يتحققون مما   موقعا٤٤٧

ـ بطاقات االئتمان وأمثل رسوم املطار واحلجز   . ذا كانت الشروط املرفقة بالعروض اخلاصة واضحةإ ومما  
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 مثانيـة   صـل أ مـن    لكترونياًأ موقعاًختطّى القانونَ ستة وأربعون     ل يف بلجيكا حيث     جّ سُ ءًكثر سو والوضع األ 

 . وأربعني

ـ صرّح مسؤول يف منظمة مكافحة اإلرهاب األمريكية أنّ مواقع األنترنت يف الواليات املتّحدة هـي أكثـر                  

ملكافحـة   دارة التنفيذيـة  يف اإلسترايل بـدأ عملـه  أوقال مايك مسيث وهو . املراكز إثارة لإلرهاب يف العامل 

ـ إننا توصلنا أ عتقدأ وال  حقيقياًنترنت تسبب قلقاًاألإنّ شبكة : رهاب يف نيويورك اإل   حـل حـىت اآلن  یل

جعل اإلرهاب يتدنّى يف بعض املناطق وأذكى فتيله يف أماكن أخرى           رهاب العاملي   اإلفالتعامل املزدوج مع    

ـ اًسالحباعتبارها نترنت  شبكة األضع رقابة شاملة علىالبدّ من و: وقال مسيث   . من العامل     يـستخدم  اً قوي

 .دين حلشد املتشدّ

 » سـكايب «  الشيفرة املستخدمة يف برنـامج   إن الشرطة مل تتمكن من فكّ:ملانية األ قال رئيس الشرطةـ 

جتّـار  رمـون و جم نترنت ملراقبة اتصاالت أفـراد يـشتبه يف أـم    باالتصاالت اهلاتفية عن طريق األاخلاصّ

أجهزة  نترنت منجراء اتصاالت هاتفية باان عن طريق األإويتيح برنامج سكايب ملستخدميه . خمدّرات 

مـن  األ نفـاذ القـانون وأجهـزة     إوتلجأ وكـاالت     .  مستخدمني آخرين للربنامج   یلإالكمبيوتر اخلاصة م    

 بدرجـة كـبرية يف سـوق        عقيـداً اهلـاتف لكـن ذلـك أصـبح أكثـر ت           للتنصت على االتصاالت منذ اختراع    

  . ما تكون شركات تقدمي اخلدمة فيها أجنبيةاليت غالباً االتصاالت الالسلكية احلديثة

 



 

 



 

 ٦٥

 אلدرس אلثامن



 

 

 
 
 
 
 

 أهداف الدّرس

 .فهم الطالب لألخبار الواردة يف هذا الدرس ـ ١

 .فهم الطالب للكلمات اجلديدة الواردة يف هذا الدرس والتدرّب عليها ـ ٢

، انطالقاً ، االنفصاليّني ، اإلنقاذ ، اجنرافات الطمي   ، أحداث ،هضت ، أجإجالء( 

 ، ة ، اخلانقة ، دافئتنبّؤات، بثّت ، برقية ، جتاهل ، التكفريية ، مترير ، األنواء اجلوية 

 ، العظمىدرجة احلرارة الصغرى ، درجة احلرارة دوّامة ، رأب ، شقيق ، الصدع ، 

 ( القارص،  فيضانات  ، فرز األصوات ، فرق اإلغاثة ،ةغزير ، غائمصيانة ، طفيفة ، 

 ، متلفز ، مئوية، مدّ يد العون ، مؤازرة ، حتفه ي لق، كتلة ، كثيف ، ) القارس 

 ، املقاطعات ، مصحوب ، املشروع السياسي ، رتفع، املمدى الرؤية ،  قَّعةوَتَاملُ

 )العيون ، يطعن ، ينقشع  ، ذرّ الرماد يف هطول،   ، هزّحنواملنخفض ، مواساة ، 

 .استعمال الطالب للكلمات الواردة يف مجل متعدّدة ـ ٣

 .مقدرة الطالب على ترمجة النصوص اإلعالمية اليت مبستوى الدرس ـ ٤

 .حلّ الطالب لتمارين الدرس ـ ٥

 
 
 
 

 املفردات واملصطلحات

 ، اخراج کردنكوچاندن، جاجبا كردن إجالء

 کورتاژ کرد، خفه کرددر نطفه ، ناکام کرد أجهضت

 ، رويدادهااتفاقات، حوادث  أحداث

 رانش زمني، راه افتادن گل و الی اجنرافات الطمي 
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با توجه به، نظر  :انطالقاً مِن ؛، با شتاب رها شدنبرخاسته از، حرکت کردن از انطالقاً

  ...به 

 طلبان  یيجدا صاليّنياالنف

 جنات اإلنقاذ

  آب و هواوضع  األنواء اجلوية 

 پخش کرد بثّ

 تلگراف برقية

  ن زد)ینادان(خود را به جهالت  انگاشنت،  ، ناديدهگرفنتناديده  جتاهل

خداوند گناهان ( پوشاندن، حمو کردن ،کافر مشردن  ،کافر خواندن) ديگران را( التكفري

 )را

 تلخ كردن عملی ساخنت، اعمال، دادن، گذراندن، عبور مترير

 ها یبين پيش تنبّؤات

 زا  خفقان،کننده خفه اخلانقة

  گرمای مطبوع و دلپذير:دِفء ؛گرم، ولرم ةدافئ

 اقل دماحدّ درجة احلرارة الصغرى

 اکثر دماحدّ العظمىدرجة احلرارة 

 گرداب دوّامة

 ی به احنراف کشيدن افکار عموم، سانسور،پاشيدن خاکستر در چشمها ذرّ الرماد يف العيون

 ، اصالح کردن، تعمير کردنکردن، پر کردن شکافم ي حل،نجوش داد رأب

  تنی، برادربرادر شقيق

 ، اختالف، دوگانگی، صدمهشکاف الصدع

 حمافظت، سرويس، نگهداری، حفظ صيانة

 )برای زخم(سطحی /  اندک، خفيف،، ناچيز، کم امهيّتسبک طفيفة

 ی ابر غائم

 ، فراوان، زياد، انبوهپر غزيرة

 مشارش آرا تفرز األصوا

 ]و جنات [امداد یگروهها فرق اإلغاثة

 سيالا فيضانات
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 ، بسيار سردسرمای شديد )القارس  ( القارص

 ]سياسی[، جناح، جبهه فراکسيون، ائتالف، تشکّل، گروه كتلة

  متراکم، فشرده، غليظ ،انبوه كثيف 

 کشته شد، به هالکت رسيددرگذشت،  حتفه ي لق

 یدرد  همتقويت، ، محايت، پشتيبانی،کمکی، اري مؤازرة

 ای ، صد درجهسانتيگراد مئوية

 یتلويزيون متلفز

 مورد انتظار، شده یبين پيش قَّعةوَتَاملُ

 دراز کردن یدست يار مدّ يد العون

 ميزان ديد  مدى الرؤية

  پرفشاری آب و هواۀی تودانجا به معنيدر ا ارتفاع،سربااليی، ی، بلند رتفعامل

 یطرح سياس روع السياسياملش

 مهراه  مصحوب

 ا، استاتهاايال املقاطعات

 فشار  آب و هوای کمۀ تودیسرپايينی، در اينجا به معنسرازيری، پستی،  املنخفض

 ، تسليت گفنت، دلداریمهدردی مواساة

 ، علم حنودر حدود مثل و مانند،  به سوی، به طرف،،تقريباً حنو

 لرزاند، تکان داد هزّ

 بارش، باريدن، )باران(ريزش شديد  هطول

 مشروعيت يا صحت قانونی را زير زند،  نيش و زخم زبان می،ندز مینيزه  يطعن

 ندك می ردّ ،دارمش می یرد، غريقانونامش می مردود ،برد ال میؤس

ابر، (د وش می، پراکنده و متفرّق )ابر، شب(د وش می، برطرف )مردم(د وش میدور  ينقشع

 )ممرد  شب،
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 مفردات يف االستعمال

أجلت حكومة البعث الكثري من األكراد عن ديارهم يف إطار محلة شرسة أمستها محلة األنفـال                : إجالء 

. 

 .مينع القانون إجهاض النساء احلوامل ملا تتضمّنه العملية من جرمية حبقّ اجلنني : أجهضت  

 .وس املسلمني لقد كان ألحداث صربا وشاتيال صدىً مؤملٌ يف نف: أحداث  

غالباً ما تطالب الفئات الفائزة باالنتخابات بتوزيع املناصب حبسب االسـتحقاق           : االستحقاق االنتخايب    

 . االنتخايب

 .قد تغطّي اجنرافات الطمي أو ايار التربة قرية بأسرها : اجنرافات الطمي  

 .زيران سيتمّ العمل مبوجب هذا القانون انطالقاً من األول من ح: انطالقاً  

سـبانية بـني احلـني    العمليات العـسكرية ضـد احلكومـة اإل   ميارس انفصاليّو الباسك بعض   : االنفصاليّني   

 .واآلخر 

 . ال ضحايا الزلزال من حتت األنقاضتتوزّع فرق اإلنقاذ يف أرجاء املدينة املنكوبة ، النتش: اإلنقاذ  

اجلوّية وتقلّبات الطقس واملنـاخ تـسمّى مبنظّمـة          بدراسة األحوال    یلكلّ بلد دائرة تعن   : األنواء اجلوية    

 .األنواء اجلوّيّة 

 .بثّت قناة الكوثر الفضائية مراسم الذكرى السنوية لرحيل اإلمام اخلميين على اهلواء مباشرة : بثّت  

 . نظريه السعودي مبناسبة تسلّمه مقاليد السلطة یعاهل األردين بعث برقية نئة إلال: برقية  

 .الدويل  واجه األنظمة العربية جتاهالً أمريكياً متعمّداً يف القضايا اليت ختصّها مبجلس األمنت: جتاهل  

قامت القوى التكفريية بإراقة دماء املسلمني األبرياء يف اجلزائر والعراق وأفغانـستان باسـم     : التكفريية   

 .الدين 

نـوع الـذي تبديـه احلكومـات         ظـلّ اخل   مترّر الدول االستكبارية مجيع مشاريعها اإلمربيالية يف      : مترير   

 . العربية

 .غالباً ما تلقى تنبّؤات الدجّالني إقباالً لدى هواة اخلرافات وأصحاب العقول القاصرة  : تنبّؤات 
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ـ     لقد عرّضت هزمية الكيان الصهيوين أمام املقاومة ا       : اخلانقة     أزمـة   یإلسالمية احلكومة اإلسـرائيلية إل

 .خانقة 

 . أن ينام يف أحضان أمّه الدافئة حيبّ الصيبّ : ةدافئ 

 .غرقت تلك السفينة الشراعية بعدما ابتلعتها دوّامة عظيمة يف مياه البحر : دوّامة  

 .يقال للتغطية على الفضائح ذرّ الرماد يف العيون : ذرّ الرماد يف العيون  

 .رأب البناء صدع اجلدار باإلمسنت األبيض : رأب  

 .نّ عليّ ويغمرين بعطفه دوماً إنّ شقيقي األكرب حي: شقيق  

ـ          تتصدّع الصور القدمية بعد مرو    : الصدع     إصـالحها واسـتعادة     یر الزمـان عليهـا فيلجـأ أصـحاا إل

 . مالحمها

 . من حرارة اجلوّ يف اليوم الواحد درجة احلرارة الصغرى یيقال للحدّ األدن: صغرى درجة احلرارة ال 

 .على من حرارة اجلوّ يف اليوم الواحد درجة احلرارة العظمى  يقال للحدّ األ :العظمىدرجة احلرارة  

 .كان عامل الورشة ميارس عمله ويقوم بصيانة شاملة حملرّك السيارة : صيانة  

 .احلمد هللا ، لقد كانت أضرار احلادثة طفيفة للغاية : طفيفة  

 .تك حتسّباً من هطول املطر  أنّ اجلوّ اليوم غائم ، خذ مظلّيبدو : غائم 

 .يران غزيرة اورة البحر إغالباً ما تكون األمطار يف مشال  : زيرةغ 

 .عملية فرز األصوات ية قراءة اآلراء بعد االنتخابات يقال لعمل: فرز األصوات  

تقوم فرق اإلغاثة التابعة للجنة اإلمام اخلميين لرعايـة احملـرومني بإيـصال املـساعدات               : فرق اإلغاثة    

 .للمعوزين 

 . ركوب الزوارق للتنقّل یاملدينة فاضطرّ بعض املواطنني إلمرت الفيضانات شوارع غ : فيضانات 

 . بشدة إنّ الربد عندكم قارس للغاية حيث بدأت أسناين تصطكّ) : القارس  ( القارص 

اخنرطت أكثر دول العامل يف أيام احلرب الباردة يف كتلتني سياسيّتني ؛ الكتلـة الـشرقية والكتلـة                  : كتلة   

 .ة الغربي
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 العظيمـة يف القطـب      بـذوبان كتـل الـثلج     بدأت تغيريات املناخ يف الكرة األرضية تبدو بوضوح          : تلةك 

 .الشمايل 

 .طهران مدينة واسعة ، لكنّها كثيفة السكان : كثيف  

 .لقي أربعة من األطفال حتفهم عندما كانوا يلعبون يف ساحة كانت ملغومة من أيام احلرب : حتفه ي لق 

 .إنّ اهللا حيبّ العبد الذي ميدّ يد العون ألخيه املؤمن فيقضي حاجته : ن مدّ يد العو 

ـ        شَطْأ خْرَجَنْجِيلِ كَزَرْعٍ أ   اإل یمَثَلُهُمْ فِ  ﴿ وَ : مؤازرة    ى سُـوقِهِ يُعْجِـبُ     هُ فَآزَرَهُ فَاسْـتَغْلَظَ فَاسْـتَوَى عَلَ

 ١٠﴾ الزُّرَّاعَ

 . ، إمّا فارايت وإما الدرجة املئويّة غالباً ما تعلَنُ درجات احلرارة باملقياسني : مئوية 

 .كان لقاء املدير باملراسلني وإجابته عن أسئلتهم متلفزاً بثّته قناة األخبار : متلفز  

لقد أدهشتنا مباراة كرة القدم باألمس ، إذ مل تكن النتائج متوقّعة ومل نكـن نظـنّ أنّ فريقنـا                      :قَّعةوَتَاملُ 

 .سيخسر 

ـ       عا هبّت: مدى الرؤية      املدينـة ، فانعـدمت الرؤيـة متامـاً واضـطررنا            یصفة رملية يف أثناء عودتنا إل

 .للوقوف ساعةً 

 .بني احلني واآلخر تسيطر على الطقس مرتفعات جوّيّة تغيّر درجات احلرارة  : عرتفَامل 

 من خالل املشروع الـسياسي ولـيس        ها أهداف ی معظم األحزاب الوصول إل    حتاول: املشروع السياسي    

 .تال بالق

عالِ والرَّشَـحِ والعُطـاسِ      فهـو مـصحوب بالـسُّ       !صِبْتُ به اُيا له من زكام شديد هذا الذي        :  مصحوب 

 .والصُّداع 

 .وأخرياً وبعد مضيّ سنتني من التدرّب الدؤوب استطعت احلصول على رخصة القيادة : مضيّ  

 .دان يطلق عليها حمافظات يقال لتقسيمات البلدان داخلياً مقاطعات ، ويف بعض البل: املقاطعات  

 .مترّ الطائرة أحياناً باملنخفضات اجلوّية ، فتهبط عدّة أمتار فجأة ويُصاب املسافرون بالذعر : املنخفَض  

                                                 
 .٢٩/  فتح  )١٠( 
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 جانبك يف هذه املصيبة فإنّي أسلّي النفس أنّي أواسيك وأشـاطرك            یلئن مل أستطع الوقوف إل    : واساة  م 

 .العزاء 

 .حنو سبعة ماليني إيراين على أقلّ تقدير )  رض (ين شيّع جثمان اإلمام اخلمي : حنو 

 .هزّ زلزال مدينة مب ودمّر اجلانب األعظم من مبانيها : هزّ  

احلمد هللا ، لقد كان هطول األمطار والثلوج يف هذا العام كافياً لسدّ حاجات الناس يف الزراعـة                : هطول 

 .الريّ و

 . ودعاهم لالستمرار يف االجتهاد واملذاكرة أشاد املدير جبهود التالمذة املتفوّقني: يشيد  

طعنت الرباهني اليت أبداها احملامي للمحكمة جبميع دعـاوى املـدّعي العـامّ ، فـربّأت احملكمـة                  : يطعن   

 . املتهم

انقطعت األمطار وانقشعت الغيوم مـن الـسماء فأشـرقت الـشمس وواصـل النـاس أعمـاهلم                  : ينقشع   

 . بنشاط

 
 
 
 

 أخبار سياسيّة
 الرئيس األندنوسي يقدّم فيها العزاء حلكومة جاكارتا وشعبها         یاجلمهورية يبعث بربقية مواساة إل    يس  رئـ  

إنّ الشعب اإليـراين وانطالقـاً مـن واجبـه          : مبناسبة الزلزال الذي هزّ املقاطعات اجلنوبية هلذا البلد ويقول          

ه بإرسال أنواع الدعم املادّي واملعنـويّ        شقيقه األندنوسي ومؤازرت   یين على استعداد ملدّ يد العون إل      اإلنسا

 .مبا يف ذلك فرق اإلغاثة واإلنقاذ 

ـ جملس صيانة الدستور يشيد باحلضور اجلماهريي الواسع يف االنتخابات التشريعية ويصرّح أنّ خمالفـات               

 . املناطق طفيفة قد ارتُكبت يف عملية فرز األصوات ببعض املناطق ممّا يطعن بصحة النتائج املعلَنة يف تلك

إنّ قـوى  : ـ نائب عن كتلة التضامن يف الربملان العراقي يقول يف لقاء متلفز بثّتـه قنـاة املـسرية الفـضائية      

االحتالل قد أجهضت العملية السياسية يف العراق وذلك من خالل جتاهل االسـتحقاق االنتخـايب ورعايـة                 

 .سياسي القوى التكفريية والظالمية وحماولة فرضها على املشروع ال
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ـ بعد مضيّ أعوام على أحداث احلادي عشر من أيلول ، مازال الكثري من اخلرباء يعتقدون أنّ املخـابرات             

املركزية األمريكية واملوساد اإلسرائيلي يقفان وراءها ، وذلك لتمرير سياسات واشنطن العدوانية وذرّ الرماد   

 .يف العيون 

مات اخلانقة بعد رأب الصدع يف عالقاا مـع أثيوبيـا وتـسوية             ـ احلكومة السودانية خترج من دوّامة األز      

 .الرتاع مع زعيم االنفصاليني 

 
 
 
 
 خبار من الطقس واملناخأ

ضباب كثيف يف املناطق املرتفعـة سـرعان مـا    غائم مصحوب ب وجود جوّ  یليوم إل تشري تقارير الطقس ا   ـ  

 كما تكـون درجـات   . ة ورطبةدافئ هوائية كتلةٌ  املنخفض اجلوّي القادم من البحر األمحر   رافقتُو . سينقشع

  الريـاح جنوبيـة    . من معدالا العامـة بعـدة درجـات          قلّأمس وهي   أل يوم   جِّاحلرارة العظمى أقل مما سُ    

فهـي حـوايل    مدى الرؤية   أما   .س   / كم)  ٣٠  (یإللتصل    معتدلة السرعة تنشط أحياناً    یشرقية خفيفة إل  

  مْ) ٧ (العاصمة يف  أمس احلرارة العظمى ليوم كانت درجة   . كم  )  ٤ ( حنو   یلإيف املطر   تنخفض   كم و  مثانية

 .مْ )  ٥ (ودرجة احلرارة الصغرى هلذا اليوم 

وقـال  . ثـنني   تضرب العراق ابتداءً من اليـوم اإل      ـ أعلنت دائرة األنواء اجلوية أنّ موجة من الربد القارص س          

ـ      رتفعاً جوياً يتّ  إنّ م : مصدر مطّلع يف دائرة األنواء اجلوية         العـراق سـيخفض درجـات     یجه مـن تركيـا إل

 وية حتت الصفر   مثان درجات مئ   یلتصل يف بعض املناطق الشمالية إل      أقلّ من معدالا املتوقَّعة      یاحلرارة إل 

وتفيد تنبّؤات الدائرة أن هذا االخنفاض الذي سيستمر أربعة أيام تقريباً قد جيعل العاصـمة بغـداد تـشهد                   . 

 .لثلج ألوّل مرّة بعد حنو مثانية وتسعني عاماً تساقط ا

 إجالء مئات العوائل يف والية تاتشريا الغربيـة بعـد هطـول األمطـار               ی اضطرت السلطات يف فرتويال إل     ـ

 آالف شـخص  ٣وكـان حنـو   . الغزيرة من جديد ، حيث حاصرت الفيضانات بعض املناطق على احلـدود          

اضي بسبب الفيضانات واجنرافات الطمي يف مناطق الساحل الشمايل    على األقل قد لقوا حتفهم يف الشهر امل       

 .يف فرتويال 



 

 



 

 

 تّاسعالالدّرس 



 

 

 
 
 
 
 

 أهداف الدّرس

 ـ فهم الطّالب لألخبار الواردة يف هذا الدّرس ؛١

 ـ فهم الطّالب للكلمات اجلديدة الواردة يف هذا الدّرس والتّدرّب عليها ؛٢

ع الرأي ، ء ، ازدهار ، استطرد ، استطالإمجايل الناتج احمللّيّ ، احتياطي ، ارتدا( 

ساحقة ، أفادَ ، االلتزام ، انقالب ، اآلونة ، برميل ، حتالف ، اإلطاحة بـ ، أغلبية 

التحلّي بـ ، تراجع ، التردّي ، تزمّت ، تسويق ، تشييد ، تصلّب ، تضامن ، التعاريف 

تموين ، تنقيب ، تيّار ، اجلمركية ، تعامل ، التقشّف ، تكلّل بالنجاح ، تكهّنات ، ال

جدير بالذكر ، حظر ، حقل للبترول ، اخلصخصة ، الدخل ، راهنة ، سلع ، سلمية ، 

لماين ، على غرار ، سَنَّ ، السيولة ، شعبية ، صرّح ، عجز يف امليزانية ، عقبة ، عَ

 ، قلِق ، كارثة ، كفيل ، مؤشر ، حمافظ املصرف املركزي ، خماوف ، یفَصْل ، فوض

حل ، امللفّ ، منتسب ، منشود ، وترية ، وجبة ، وسع، وظيفة ، حيرّض ، مصا

 )، يقدَّر  يضحّي

 ـ استعمال الطّالب للكلمات الواردة يف مجل متعدّدة ؛٣

 ـ مقدرة الطّالب على ترمجة النّصوص اإلعالميّة الّيت مبستوی الدّرس ؛٤

 .ـ حلّ الطّالب لتمارين الدّرس ٥
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 حاتاملفردات واملصطل

 ، هنگامزمان، مدّت، مرحله اآلونة

 درآمد ناخالص ملّی إمجايل الناتج احمللّيّ

 ، يدکیذخريه احتياطي

 ، بر سر گذاشنت، به تن كردنندپوشي ارتداء 

 ، رواج  رونقشکوفايی، ازدهار 

 از اين شاخه به آن شاخه ، تغيير داد را موضوع،حلن سخن خود را تغيير داد استطرد

 امه داد، ادپريد

 ، نظرسنجینظرخواهی استطالع الرأي 

  براندازی کردن، ساقط کردن، سرنگون اإلطاحة بـ 

 اكثريت مطلق أغلبية ساحقة 

 ...به گزارش گزارش داد،  ، خرب داد،رساندفايده  أفادَ

  تعهد،بندی پای التزام

 كودتاواژگون شدن،  انقالب 

 بشكه برميل

  پيمان،قسم شدن همپيمان شدن،  هم حتالف 

   ...آراسته شدن به التحلّي بـ 

  كاهش،نشينی عقب تراجع 

  وخامت، بدی سقوط،، افت،نابسامانی التردّي

  خودرأيی، تعصّب،نظری  تنگ،خشكی تزمّت 

 بازاريابی تسويق 
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  برپا كردن،ساخنتکردن، بنا  تشييد 

 گيری  سخت،خشكی تصلّب 

 مهبستگی تضامن 

 های گمركی تعرفه مركية التعاريف اجل

 ، رفتاربرخورد تعامل 

 جويی صرفه التقشّف

 دش موفق ،تاج موفقيت بر سر گذاشت تكلّل بالنجاح 

 ها گويی ها، غيب گويی ، پيشها بينی شپي تكهّنات

 بندی رهجي التموين

 كاوشحفّاری، جستجو،  تنقيب 

 ، خط فکری يا سياسیجريان تيّار 

 .ان ذكر استشاي ر بالذكر يجد

 ممنوعيتمنع کردن،  حظر 

 ، ميدان نفتی نفتیۀحوز حقل للبترول 

 سازی خصوصی اخلصخصة

 درآمد الدخل

  كنونی،فعلی راهنة

 كاالها سلع 

 آميز  مساملت،آميز بودن مساملت سلمية 

 )قانونی را(، وضع کرد گذاری كرد  قانون،مقرّر كرد سنّ 

 نقدينگی السيولة 
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 ت بوبيّحم شعبية 

 اظهار كردتصريح کرد، بيان کرد،  صرّح 

 كسری بودجه عجز يف امليزانية

 مانع عقبة 

 ، سکوالرالئيک عَلماين 

 ...به پريوی از ، ...بر طبق  ،مهانند على غرار 

 ]به خدمت[ پايان دادن ، اخراج كردن،جدا ساخنت فَصْل 

 هرج و مرج فوضى 

 نگران قلِق 

 صيبت بزرگ، حادثۀ ناگوار، مفاجعه كارثة

 ، پاسخگو درخور، توانا، شايستهکننده، ضامن، کفيل، تضمين كفيل 

 ، درجه، عقربه، عالمتشاخص رمؤشّ

حمافظ املصرف 

 املركزي 

 رئيس بانک مركزی

 ها ، ترسها، وحشتهاينگران خماوف 

 منافع مصاحل 

 ، پوشهپرونده امللفّ 

  نيروهای حتت فرماندهی ،ر كاد،پرسنلعضو، وابسته،  منتسب 

 ، مورد آرزومطلوب منشود 

  يکنواخت :ة واحد وتريةعلی، روال، شيوه؛ روند وترية 

  سری، گروه،وعده وجبة 
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 ، توانايیتوان وسع

 ، وظيفهكارمندی وظيفة 

 کند انگيزد، تشويق می ، برمیكند حتريک می حيرّض 

  گيرد ، حق خود را ناديده میكند می ايثار کند، کند، فدا می قربانی می يضحّي 

 شود ، ختمين زده میشود ارزيابی می يقدَّر

 
 
 
 

 مفردات يف االستعمال

يعترب إمجايل الناتج احمللّي لكلّ بلد من أهمّ املؤشرات على ازدهار اقتصاده أو : إمجايل الناتج احمللّيّ  •

 .تردّيه 

 .العامل متتلك إيران أكرب احتياطيّ للغاز يف  : احتياطيّ •

 .ما إن مسع الولد صوت جرس الساعة حتّى هبّ من مكانه لريتدي مالبسه املدرسيّة : ارتداء  •

 .ال يتحقّق االزدهار الواقعي يف اتمع إالّ بسيادة العدالة فيه : ازدهار  •

 . فإنّ االستطراد الكثري خيلُّ ببالغة املتكلّم  ؛ال تستطرد يف كالمك كثرياً: استطرد  •

 جتري مؤسّسة اإلذاعة والتلفزيون استطالعاً للرأي العامّ بعد بثّ كلّ مسلسل :  الرأي استطالع •

 .تلفزيوين 

أطاح انقالب عسكري مدعوم من قبل احلكومة األمريكية ، حبكومة الدكتور مصدّق عام : اإلطاحة بـ  •

 .م ١٩٥٣

م اجلمهورية اإلسالمية يف صوّتت األغلبية الساحقة من الشعب اإليراين إلقامة نظا: أغلبية ساحقة  •

 . م ١٩٧٩أبريل عام / االستفتاء العامّ الذي جرى يف األول من نيسان 

 .أفادت وكالة رويتر لألنباء أنّ حريقاً حاطماً قد شبّ يف الغابات الشمالية من فرنسا : أفادَ  •
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ألنّهم ينطلقون من  ؛ دأب بعض النقّاد على دراسة االلتزام يف األدب من دون سائر أنواعه: االلتزام  •

 .بدّ وأن يصبّ يف صاحل القضايا اإلنسانية احلميدة  مبدأ قائل إنّ األدب ال

 .خيتلف االنقالب عن الثورة بأنّ فئات الشعب يف االنقالب ال تتدخّل يف تغيري نظام احلكم : انقالب  •

 .إنّ الربميل هو املقياس املتعارف عليه يف جتارة البترول : برميل  •

حتالف مجع من أصحاب الفضل يف اجلاهلية مبكّة على نصرة املظلومني ، ومسّي حلفهم حبلف : حتالف  •

 .الفضول وكان رسول اهللا واحداً من املنتمني إليه 

يتحلّى املؤمن الواقعيّ باألخالق الطيّبة واحلسنة ، فريتاح ملرآه اجلميعُ إالّ أصحابَ النفوس : التحلّي بـ  •

 .السقيمة 

 .سوق األسهم املالية تراجعاً طفيفاً ألسهم شركة النجمة الصناعية يف األسبوع املاضي سجّلت : تراجع  •

 .ملاذا ال تزور صديقك ؟ فإنّ أوضاعه الصحّيّة متردّية يف هذه األيام : التردّي  •

  .ين بصلة الدّإلی انتهاج تزمّت آخر ينبذ كلّ ما ميتّ إلی أحياناً تؤدّي مكافحة التزمّت الديينّ: تزمّت  •

 .تعيش بعض القنوات الفضائية على دعايات التسويق اإلعالمي : تسويق  •

 .والدي مهندس ماهر ، فهو يقوم بتشييد املباين الشاهقة : تشييد  •

 .مل تسفر املفاوضات عن أيّ تقدّم بسبب التصلّب الذي اتّسم به كال اجلانبني يف مواقفهما : تصلّب  •

 .يراين عند بروز األزمات احلادّة اليت دّد كيانه وكرامته يزداد تضامن أبناء الشعب اإل: تضامن  •

 .اخنفضت التعاريف اجلمركية على البضائع املستوردة فتكدّست األسواق ا : التعاريف اجلمركية  •

 .تقاوم بعض الشعوب الظروفَ الصعبة بانتهاج التقشّف يف مصروفاا اليومية : التقشّف  •

 .الفريق الطبّيّ بالنجاح يف إنقاذ املصاب حبادثة االصطدام تكلّلت جهود : تكلّل بالنجاح  •

 الشوارع واملترتّهات العامّة وباتوا يف العراء بعد أن تكهّن أحد إلیهُرع الناس قبل سنوات : تكهّنات  •

 .املخادعني بالصني حبدوث زلزال يف مدينتنا 

 . متوين السلع االستهالكية إلیبعد فرض احلصر االقتصادي علينا ، عمدت حكومة الثورة : التموين  •

 .باتت عمليات التنقيب عن اآلثار التارخيية ممنوعة إالّ ملنظمة احلفاظ على اآلثار : تنقيب  •
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غالباً ما ينخرط نوّاب الربملان بني تيّارين إمّا حمافظ أو متطرّف ، وإمّا ميني أو يسار ، وإمّا : تيّار  •

 .تقليدي أو حداثويّ 

 .س البلدية ليس جديراً باالضطالع ذه املسؤولية أرى أنّ رئي: جدير  •

 .فرضت قوات اجليش حظراً للتجوّل ملدّة ثالثة أيّام : حظر  •

 . البحر ی اليت تتقامسها الدول املطلّة علبترولقزوين عدداً كبرياً من حقول اليضمّ حبر : حقل للبترول  •

 . القطّاع اخلاصّ إلیت احلكومية تعين سياسة اخلصخصة أن تنقل ملكيّة بعض الشركا: اخلصخصة  •

 . ثالثة دوالرات شهرياً إلیيصل دخل الفرد األفريقي أحياناً : الدخل  •

إنّ األوضاع الراهنة ليست بصاحلنا ، علينا أن نتخذ جانب احلذر والدراية يف كلّ خطوة : راهنة  •

 .خنطوها 

 . أنّها رديئة النوعية دائماً إنّ السلع الصينية اليوم تغزو أسواق العامل لرخصها ، إالّ: سلع  •

 .كانت إيران ومازالت تؤكّد أنّ نشاطاا النووية سلمية : سلمية  •

 .سنّ اإلسالم دستوراً قائماً على العقالنيّة حلياة الفرد واتمع ال يعتريه شيء مبرور الزمان : سنّ  •

 .لة التضخّم  ظهور حاإلیإنّ ازدياد السيولة املالية يف اتمع يؤدّي : السيولة  •

كان اإلمام اخلميين يتمتّع بشعبيّة ال نظري هلا ، تدلّ عليها املراسيم العظيمة لتشييع جثمانه : شعبية  •

 .الطاهر 

حياول السياسيّون دوماً أن ال يصرّحوا يف كالمهم ، وإنّما حيسبون للتطوّرات الطارئة حساباا : صرّح  •

. 

 .ئةبامل واجهت احلكومة عجزاً يف امليزانية بعد اخنفاض سعر النفط مبقدار أربعني: ز يف امليزانية عج •

 .استطاعت األمّ أن تتجاوز كلّ العقبات اليت وقفت أمامها وأن تذلّل الصعاب بعد وفاة زوجها : عقبة  •

 .تعتمد النظرية العلمانية على مبدأ فصل الدين عن السياسة : عَلماين  •

 .حتسّنت هلجيت العربية بعد أن أكثرت من مترين القراءة على غرار الشريط الصويت :  غرار على •

 .هدّدت املدرسة والد الطالب املشاغب بأنّها ستقوم بفصْله إن مل يكفّ عن أذى زمالئه : فَصْل  •

 !!ال أدري ملاذا تعمّ الفوضى بيتنا كلّما سافرت زوجيت أو تركتنا لبعض األيام ؟: فوضى  •
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 أخي یاً لريى أنّ جهوده قد أمثرت وبنكان والدي قلِقاً على مستقبل أخي الصغري ، ليته كان حيّ: قلِق  •

 .مستقبله 

 . لقد تركت كارثة زلزايل رودبار ومب أثراً أليماً يف نفوس الشعب اإليراين : كارثة  •

 . دون أن جنرح شعوره أظنّ أنّ هذه الطريقة التربويّة كفيلة بتعريف الولد على أخطائه من: كفيل  •

 .مؤشّر احلرارة يدلّ على أنّ ماء الرادياتور ساخن للغاية : ر مؤشّ •

يقال لرئيس املصرف املركزي حمافظ املصرف ، ويقال لرئيس بعثة احلجّ أمري احلجّ ، ويقال : حمافظ  •

 .لرئيس بلدية العاصمة أمني العاصمة 

اوف شديدة من إصابة املريض بعجز يف القلب يودي أجرى األطباء العمليّة اجلراحية وسط خم: خماوف  •

 .حبياته 

دارة املدرسة ، يتضمّن وثائقه الشخصيّة وعالماته ومالحظات املدرّسني إلكلّ طالب ملفّ يف : امللفّ  •

 .عنه 

 إنّ وجبة الطعام ملنتسيب اجلامعة من موظّفني وأساتذة وطالّب تقدّم بسعر زهيد ألنّها : منتسب  •

 .مدعومة 

كان اخلطيب يتكلّم على وترية واحدة وكان معظم احلاضرين قد غطّوا يف نوم عميق والباقي : ة وتري •

 .يتثاءبون بني احلني واآلخر 

 .الفَطور ، الغداء والعَشاء : يتناول اإلنسان يف اليوم ثالث وجبات عادة : وجبة  •

 ١١كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾﴿ ال يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا : وسع  •

 . ألنّ الراتب مضمون يف آخر الشهر ؛يفضّل بعض الناس العمل الوظيفيّ على العمل احلرّ: وظيفة  •

 .كان املنافقون حيرّضون الكفّار على اهلجوم على املدينة املنوّرة والقضاء على دعوة الرسول : حيرّض  •

 .فه الكربى فعليه أن يضحّي بالغايل والنفيس من أجل ذلك  أهداإلیمن أراد أن يصل : يضحّي  •

 .ئيت شخصٍ ين الذين حضروا الوليمة حبوايل ميقدّرُ عددُ املدعوّ: يقدَّر  •

                                                 
 .٢٨٦/  البقرة  )١١( 
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  أخبار سياسيّة

. ـ الربملان التركي يصادق وبأغلبيّة ساحقة على رفع احلظر على ارتداء احلجاب اإلسالمي يف اجلامعات 

 احلجاب يف املدارس عخبليف تركيا قد سنّ قبل عقود من الزمن قوانني تقضي وكان النظام العلماين 

 فصل اجّبات من وظائفهنّ إلیوقد بادرت احلكومة يف السنوات املاضية . واجلامعات ودوائر احلكومة 

 .وتسريح العسكريّني الذين أصرّت نساؤهم على االلتزام باحلجاب اإلسالمي 

يف تركيا أنّ شعبية املؤسّسة العسكرية املعروفة بتزمّتها العلماينّ ، يف تراجع ـ أفادت استطالعات الرأي 

جدير بالذكر أنّ جهود . وبالعكس فإنّ تضامن التيارات الدينية يشهد وترية تصاعديّة . مستمرّ وملحوظ 

قضاء على حزب الفضيلة الذي متكّن من الفوز بالسلطة عن طريق الدميقراطية ، قد تكلّلت بالنجاح يف ال

 .الفوضى االقتصادية وإجراء تعديالت أساسية يف سياسة البلد 

ـ بعد مصادقة الربملان التركي على رفع احلظر عن احلجاب اإلسالمي ، جعلت القوى املناهضة للتيار 

هذا وقد . الديين حترّض املؤسّسة العسكرية للتحرك حنو اإلطاحة باحلكومة من خالل انقالب عسكري 

ة الكيان الصهيوين اليت تربطها بتركيا حتالفات عسكرية خماوفها ممّا جيري على الساحة التركية أبدت حكوم

إنّنا قلقون من قيام حكومة دينية يف تركيا على غرار حكومة : حيث صرّحت وزيرة خارجيتها قائلةً 

 .إيران اإلسالمية 

 تعاملها جتاه امللفّ النووي اإليراين والتحلّي  إعادة النظر يفإلیـ دعا رئيس الوزراء التركيّ الدول األوربية 

إنّ الوكالة الدولية للطاقة النووية قد شهدت : وقال رجب طيب أردوغان . بالعقالنية قبل فوات األوان 

وماذا لو أردنا : بسلمية األنشطة اإليرانية ، فلماذا كلّ هذا التصلّب يف املوقف األوريب ؟ وتساءل أردوغان 

 فهل من املعقول أن نضحّي مبصاحلنا رّد خماوف الغرب اليت ال تعتمد على ، تركيا نوويّ يفتشييد مفاعل 

 أيّ أساس من الصحّة ؟
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 أخبار اقتصادية

 اتّخاذ السبل الكفيلة بزيادة الصادرات غري النفطية وإزالة مجيع إلیـ دعا رئيس اجلمهورية وزير التجارة 

من جانبه أعرب وزير التجارة عن أمله .  احمللّيّة يف األسواق العاملية العقبات اليت تقف أمام تسويق السلع

يف أن يكون خلفض التعاريف اجلمركية املفروضة على الصادرات األثر البالغ يف حتقيق شيء من االزدهار 

 .التجاري املنشود 

طس كان كافياً للوفاء أغس/ إنّ إصدار الوجبة اجلديدة من العملة يف آب :  املركزيّ صرف قال حمافظ املـ

 .بااللتزامات ودعم البنوك اليت تعاين من مشاكل مزمنة يف السيولة 

 أعلن وزير النفط أنّ عمليات التنقيب األخرية يف احملافظات اجلنوبية قد أسفرت عن كشف حقل غينّ ـ

ئة قلّ عن مثامن ال يوقال سيادة الوزير إنّ احتياطيّ هذا احلقل يقدّر يف التكهّنات األوىل مبا. للبترول 

 .ومخسني مليون برميل من النفط اخلام 

يف األسبوعي ، أنّ مجيع املؤشّرات تدلّ على أنّ البلد اـ صرّح رئيس الوزراء البنغالدشي يف لقائه الصح

 تفهّم األمور والتعاون مع إلیودعا مجيع أبناء الشعب . يواجه تردّياً اقتصاديًا خطرياً يف الظروف الراهنة 

إالّ أنّنا : واستطرد قائالً . حلكومة اليت تواجه عجزاً حقيقيّاً يف امليزانية ، وذلك بانتهاج سياسة التقشّف ا

 . سنبذل ما بوسعنا للحفاظ على نظام التموين ورفع مستوى الدخل الفرديّ 

 احلكومة ستؤدّي    سياسة اخلصخصة اليت تنتهجها    إنّ: الربملان اهلنغاريّ   ـ قال رئيس املعارضة اليسارية يف       

 كارثة اقتصادية كربى ، و إنّ مؤشّرات إمجايل الناتج احمللّي قـد سـجّلت اخنفاضـاً شـديداً يف اآلونـة                      إلی

 .األخرية 



 

 



 

 ٨٧

 شرعاالالدّرس 



 

 

 
 
 
 
 

 أهداف الدرس 

 .فهم الطالب لألخبار الواردة يف هذا الدرس ـ ١

  .فهم الطالب للكلمات اجلديدة الواردة يف هذا الدرس والتدرّب عليهاـ ٢

 ، إشعار آخر ، إقصاء ، التعايش استغلّ ، إرجاء ، إساءة ، ارتقىالعالقات العامّة ، ( 

بدل احملتسب الوقت  ، اللقب ، احملكمة الباتّة ، اخلسارة على ،  السلمي ، التوقيع

 ، ديدن ، دوريّ ، درّاج ، حافّة ، مجاهري ، جالية ، تسديدة بتاتاً ، تراث ،  ،الضائع

ى مرمَ ، مرتقب ، مدرّب ، فاشلة ، مدامهة ، باكشِ ، سباق الدرّاجات ، درصيذريعة ، 

 ، ملتقى ، منافسة ، منشّطات ، مضيّف، مزمع ، مزيّف ، مساعد ، مصدر مطّلع ، 

 ) عن ، يقاضي يتخلّى ، وثيقة ، هزمية ، موسم ، مهامّ ، منظّم البطولة ، منطقة اجلزاء

 . يف مجل متعدّدة استعمال الطالب للكلمات الواردةـ ٣

 .مقدرة الطالب على ترمجة النصوص اإلعالمية اليت مبستوى الدرس ـ ٤

 .حلّ الطالب لتمارين الدرس ـ ٥

 
 
 
 

 املفردات واملصطلحات

 باال رفت، سوار شد، صعود کرد ارتقى

 ، به تعويق افکندنبه تأخري انداخنت إرجاء

  کردن، توهني کردنیبد إساءة
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 کردطليب  رد، فرصتغنيمت مش استغلّ

 یاطالع ثانو إشعار آخر

 تبعيد، اخراج إقصاء

 هرگز، قطعاً  بتاتاً

 مرياث تراث

 شوت تسديدة

 آميز مهزيسيت مساملت التعايش السلمي

 ...امضا کردن  التوقيع على 

 کنند ی می خود زندگی که در سرزميين غري از موطن اصلیافراد جالية

 متاشاگران، طرفدارانهای مردم،  توده مجاهري

 لبه حافّة

 ضرر، باخت اخلسارة

 سوار دوچرخه درّاج

 ليگ دوريّ

 یعادت، خلق و خو ندَيْدَ

 انه عةيذر

 يی، حساب، اندوخته، دارایموجود ديرص

 یسوار مسابقات دوچرخه سباق الدرّاجات

 تور، دام  باكشِ

 یروابط عموم العالقات العامّة

 قفّموناکام، نا فاشلة
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  خنستۀ، رتبیلقب قهرمان اللقب

 .دهد یم] قطعی[ نظر یوضوعم ۀی که درباردادگاه احملكمة الباتّة

 یريگ رانه، غافليگ  غافلۀمحل مدامهة

 یمرب مدرّب

 شده بينی مورد انتظار، پيش مرتقب

 ، حملّ پرتاب )یدر مسابقات ورزش(دروازه  ىمرمَ

 مقصود، موردنظرقصدشده،  مزمع

 یبقالّتقلّبی، ، یجعل فيمز

 معاون مساعد

 منبع آگاه مصدر مطّلع

 دار ميزبان، ميهمان مضيف

 يیش، گردمهايمها ملتقى

 رقابت منافسة

 نگيروزا، دوپيمواد ن منشّطات

 مهي جرۀحموط منطقة اجلزاء

  مسابقاتۀبرگزارکنند منظّم البطولة

 تها يمسئول مهامّ

 فصل، زمان، موسم موسم

 شکست، فرار هزمية

 سند وثيقة

 وقت اضافه الوقت بدل الضائع
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 ...کند از ، اجتناب می ...کشد از دست می  عنيتخلّى

 کشاند ، به دادگاه میخواند یا دادگاه فرا مي ی را به نزد قاضیکس يقاضي

 
 
 
 

 مفردات يف االستعمال 

عامّة يتولّى اجلانب اإلعالمي واالرتباط لكلّ دائرة أو مؤسّسة قسم خاصّ بالعالقات ال :العالقات العامّة  •

 .الثقايف بسائر املؤسّسات 

 بعد فوز فريق األشبال لكرة السلّة على منافسه فريق النسور ارتقى للمرتبة الثالثة من جدول :ارتقى  •

 . املنافسات 

م مل حيظَ  الشهر املقبل ، لكنّ طلبهیهم بإرجاء امتحان اية الفصل إل طالب التالميذ أستاذ:إرجاء  •

 .باملوافقة 

 . اآلخر  للمقدّسات اإلسالمية بني احلني وعالم التابعة للصهاينة ، اإلساءةَ تتعمّد وسائل اإل:إساءة  •

 .بدّ من استغالل الفرص حينما تسنح ، وإالّ فإنّها ستمرّ ولن تعود ثانية   ال:استغلّ  •

قني قرّر احتاد الكرة إيقاف مباريات الدوريّ  بعد االشتباكات اليت احتدمت بني مجاهري الفري:إشعار آخر  •

 .حىت إشعار آخر 

 منطقة صحراوية قاحلة خلمس ی عن بلده إل حكمت احملكمة على املتّهم السياسيّ باإلقصاء:إقصاء  •

 .سنوات 

 . لو مل تتّفق الطوائف املختلفة على التعايش السلمي فإنّ احلرب الطائفية ستعمّ البالد :التعايش السلمي  •

 . لن تتّخذ الوثائق صبغة رمسية ما مل يتمّ التوقيع عليها من قبل املعنيّني باألمر :لتوقيع على ا •

 . عوض نادي الزوراء عن خسارته مع نادي الشرطة بالفوز على نادي التعاون فوزاً ساحقاً :اخلسارة  •

 . حاز الربّاع رضا زاده بلقب البطولة يف منافسات العامل لرفع األثقال :اللقب  •

 . إنّ احملكمة اليت ستبتّ بالتهمة املوجّهة إليك لن تقبل أيّ استئناف يف القضية :احملكمة الباتّة  •
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  بدل احملسوب استطاع مهاجم يوفنتوس من تسجيل هدف التعادل يف الوقت :الوقت بدل الضائع  •

 .الضائع 

 . لن نرضخ للقرار اجلائر ولن نفرّط حبقوق شعبنا بتاتاً :بتاتاً  •

 . لكلّ أمّة تراث علميّ وأديبّ تفخر به وتعتربه مظهراً ألصالتها التارخيية :تراث  •

 . يتدرّب الالعبون على التسديدات املختلفة للكرة حنو مرمى اخلصم :تسديدة  •

 يقال للناس الذين يعيشون خارج وطنهم ويشكّلون نسبة من سكان البلد الذي يسكنون فيه :جالية  •

 .جالية 

 .افلة وي يف الوادي عندما اقتربت عجالا من احلافّة  كادت احل:حافّة  •

 . من أكثر الرياضيّني تعاطياً للمنشّطات الدرّاجون :درّاج  •

 .  على املرء أن يعوّد نفسه أالّ يكون له ديدن خيزيه ويذلُّه :دَيْدَن  •

 . إنّ رصيدي املصريف خالٍ كما هو وضع جيويب ، لكنّي مرتاح نفسياً :رصيد  •

 . تستخدم عصاباتُ املخدّرات شىت الوسائل من أجل اإللقاء بالشباب يف شباك اإلدمان :شِباك  •

 . دامهت الشرطة أحد البيوت املشتبه ا يف بثّ أفالم الدعارة :مدامهة  •

 بعد لفّ ودوران طويلني وشغل وسائل اإلعالم ، وقع اختيار احتاد الكرة على علي دائي مدرّباً :مدرّب  •

 . اإليراين للمنتخب الوطين

 مل تكن هذه احلادثة مفاجئة لنا ، بل كانت مرتقبة و لذلك فإنّنا بذلنا قصارى جهدنا للحدّ من :مرتقب  •

 .أضرارها 

 . كان أمحد رضا عابد زاده حارس املرمى للمنتخب الوطين اإليراين لسنوات طويلة :مرمَى  •

 .نت يوم األحد املقبل نتر احلصّة الثالثة من درسنا على اإل من املزمع عقد:مزمع  •

 . تساعد املضيّفة ركّاب الطائرة يف اجللوس على مقاعدهم املخصّصة :مضيّف  •

 . استقطب وفد جامعتنا األنظار حبضوره املميّز يف ملتقى املواهب الطالبية :ملتقى  •

ر احلكم  مثّ أصد، إفادات الشهود ودفاع احملامنيیضي ملفّ املتّهم بدقّة واستمع إل طالع القا:ملفّ  •

 .برباءته 
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 . يعترب تعاطي املنشّطات من قبل الرياضيّني جنحة أخالقية ال تغتفر :منشّطات  •

 وجّه احلكم إنذاراً لالعب اهلجوم بعد أن ألقى بنفسه يف منطقة اجلزاء عمداً ليومهه بأنّه :منطقة اجلزاء  •

 .تعرّض لدفع من دفاع الفريق املنافس 

 .املاضي ) مايس ( مهامّه التنفيذية ابتداءً من شهر آيار  تسلّم املدير العامّ :مهامّ  •

 عندما حيني موسم املباريات يسود األوساط الطالّبية جوٌّ من احلديث عن الفوز واخلسارة وتقييم :موسم  •

 .الفرق

  مل يتقبّل الطاغية صدام هزميته النكراء يف الكويت وظلّ يصرّ على كونه املنتصر يف حروبه :هزمية  •

 .رة اخلاس

 . بعد املراجعات العديدة لدائرة التربية ، استطعت أخرياً احلصول على وثيقيت الدراسية :وثيقة  •

 .فيه حتّى أنقذه من املوت احملتّم مل يتخلّ املقاتل عن زميله اجلريح وبقي حيمله على كت:عن يتخلّى  •

 . أحشائها  ألنّه نسي الضماد يف؛ قاضت املرأة الطبيب اجلرّاح يف احملكمة:يقاضي  •

 
 قائمة بأمساء األشهر امليالدية

 باإلجنليزية بالعربية بالرومية بالفارسية

 January كانون الثاين يناير ژانويه

 February شباط فرباير فوريه

 March آذار مارس مارس

 April نيسان أبريل آوريل

 May )أيار(آيار  )مايو(مايس   مه

 June حزيران يونيو ژوئن

 July متوز يوليو ژوئيه

 August آب أغسطس آگوست

September أيلول سبتمرب سپتامرب
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 October تشرين األول كتوبرأ اكترب

November تشرين الثاين نوفمرب نوامرب

 December كانون األول ديسمرب دسامرب

 
 
 
 

 أخبار سياسيّة

 یزيارة املزمعة لرئيسها إلة عن إرجاء الـ أعلنت العالقات العامّة ملؤسّسة اإلذاعة والتلفزيون العراقي

صرّح مصدر مطّلع لوكالة دجلة لألنباء أنّ املفاوضات املرتقبة بني الطرفني و. العاصمة النمساوية فينا 

جدير بالذكر أنّ العراق بصدد بثّ براجمه الفضائية .  إشعار آخر یالنمساوي قد متّ تأجيلها إلالعراقي و

 .ية يف أوربا وإيصاهلا للجالية العراق

يف العاصمة الباكستانية ) أبريل ( ـ أى ملتقى الوحدة والتضامن أعماله يوم أمس الرابع عشر من نيسان 

 املقدّسات اإلسالمية بذريعة احلريّة یمي للملتقى أنّ توجيه اإلساءة إلوقد جاء يف البيان اخلتا. إسالم آباد 

أال يعترب التعايش السلمي بني : ، وتساءل البيان  ية ووصاياهاال تنطبق بتاتاً مع إرشادات األديان السماو

 احلضارات و األديان أفضل من جرح مشاعر أكثر من مليار مسلم يف العامل ؟

ـ بعد الضجّة اإلعالمية املفتعلة حول مدامهة زوارق إيرانية للسفن احلربية األمريكية يف اخلليج الفارسي يف 

  :ل العميد جزائري املساعد الثقايف واإلعالمي للهيئة العامّة للقوات املسلّحة قا،املاضي ) فرباير ( شباط 

إنّ نشر األكاذيب واألخبار املزيّفة أو إخفاء جوانب من األنباء وعدم إيصال األخبار بصورة صحيحة 

ا وشفّافة من قبل وسائل اإلعالم احلكومية األمريكية والربيطانية ليس بالشيء اجلديد ، بل هو ديد

 .الدائم  

، كرمانشاه ـ أعلن مساعد شؤون األحباث مبنظمة التراث الثقايف والصناعات اليدوية والسياحية مبحافظة 

تشكيل ملف لتسجيل أربعة آثار تارخيية يف احملافظة من بينها معبد آناهيتا وطاق بستان يف منظمة 
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له يف أن تتمّ عمليّة بيستوين عن أموأعرب السيد علي رضا مرادي . اليونسكو كتراث ثقايف للبشرية 

 .املقبل ) يونيو (  حزيران یالتسجيل حت

 
 
 
 

 أخبار رياضيّة

احتفظ الدرّاج اإليطايل باولو بيتيين باللقب يف بطولة العامل لسباقات الدرّاجات ، رغم احملاوالت الفاشلة ـ 

قت سابق التوقيع على وثيقة مكافحة وكان بيتيين قد رفض يف و. من منظّمي البطولة إلقصائه عن املنافسة 

إالّ أنّ احملكمة الباتّة يف قضيته رفضت إصدار قرار بإقصائه ممّا شجّع بيتيين على القول إنّه . املنشّطات 

 .سيقاضي منظّمي البطولة على األذى الذي سبّبوه له 

كرة القدم بعد فوزه يوم  اإليطايل لیكز الثاين يف دوريّ الدرجة األول املریـ ارتقى نادي يوفنتوس إل

واستغلّ املهاجم ديفيد يريزيغيه كرةً يّأت أمامه ليُطلق . األحد على مضيّفه تورينو دف مقابل ال شيء 

 سبعة یتسب بدل الضائع رافعاً رصيده إلتسديدة من على حافّة منطقة اجلزاء سكنت الشباك يف الوقت احمل

 . تشهد املباراة بني الفريقني هجمات خطرية على املرمَيَني وقبل هذا اهلدف مل. أهداف يف هذا املوسم 

ـ ختلّى نادي شالكة األملاين عن خدمات مدرّبه مريكو سلومكا بعد اخلسارة الثقيلة اليت تلقّاها أمام نـادي                  

تلم وحبسب العقد فإنّ سلومكا الذي اس     . برمين يف الدوري احمللّي ، ما جعله يتخلّى لألخري عن املركز الثاين             

ـ  مثّ أصبح موضع انتقاد مجـاهري شـالكة و  ٢٠٠٦) يناير ( مهامّ اإلشراف على الفريق يف كانون الثاين        یحت

 . لكنّ هزمية األمس عجّلت يف رحيله ،٢٠٠٩بعض العبيه ، كان ينبغي أن تنتهي خدماته يف حزيران 



 

 



 

 

  عشرياحلادالدّرس 



 

 

 
 
 
 
 

 أهداف الدّرس

 .فهم الطالب لألخبار الواردة يف هذا الدرس ـ ١

 .فهم الطالب للكلمات اجلديدة الواردة يف هذا الدرس والتدرّب عليها ـ ٢

األعشاب ، األغصان ، احتجاجات ، استنكر ، استهالك ، اإلجهاد ، أتون ، إمجاع ، ( 

حالة الطوارئ ، حرج متتني ، تشذيب ، ترحيب ، بالكاد ، أواصر ، البؤس ، األنسجة، 

عقوبات ، العوَز ،  ، الصمم ، الصاخبةالشقيقة ، ئل ، السوا  الدماغ ، الدهنية ،، خاليا ،

وحدة منهك ، منجزات ، ة ، مكتظّمطاردات ، مغامرة ، مراهق ، الالمباالة ، الكآبة ، 

 )يتعاطف ، يستحدث ، يطحن راوح ،  ، يتقياس

 .استعمال الطالب للكلمات الواردة يف مجل متعدّدة ـ ٣

 .إلعالمية اليت مبستوى الدرس مقدرة الطالب على ترمجة النصوص اـ ٤

 .حلّ الطالب لتمارين الدرس ـ ٥

 
 
 
 

 املفردات واملصطلحات

  آتش، گلخن محامۀكور أتون

 یمجع اتفاق نظر، توافق دسته إمجاع

 ]مفرط[ یخستگ اإلجهاد

 اعتراضات احتجاجات

 کردحمكوم كرد، انتقاد زشت مشرد، تقبيح کرد،  استنكر
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 مصرف استهالك

 ، سبزهاهان، نيگ اباألعش

 ها شاخه األغصان

 هابافت األنسجة

 ، پيوندهاروابط أواصر

 ، يدستییچارگي، بيینوايب البؤس

  به زور، با زمحت بالكاد

 ديياستقبال، تأ ترحيب

 ، پيراسنتس كردنرَهَ تشذيب

 ، استوارسازیتيتقو متتني

  فوق العاده)وضعيت (حالت حالة الطوارئ

 ، خممصه، ورطهتنگنا حرج

 ها، کندوها ، ياختهاسلوهل خاليا

 مخ، مغز الدماغ

 ، چربیروغن الدهنية

 عاتيما السوائل

 دوست   خواهر،خواهر تنی، الشقيقة

 ، پرهياهوپر سر و صدا الصاخبة

 ]گوش[، سنگينی يیناشنوا الصمم

 ، جمازاافرهايك عقوبات

 ، فقریازمندي، نیمستمند العوَز

 یافسردگ الكآبة 

 يیاعتنا ی، بیگريال ابال الالمباالة
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 ، بالغبرد ی بلوغ به سر مۀ كه در مرحلینوجوان مراهق

 ، پيگردهاها يبتعق مطاردات

 ماجراجويی، خود را به خطر انداخنت، خماطره مغامرة

 ، شلوغ  مزدحممملوّ،پر،  ةمكتظّ

 دستاوردها منجزات

 كننده  خسته منهك

 یريگ ندازهواحد ا وحدة قياس

 ...، در نوسان است بينِ  ...نِايم داردنوسان  يتراوح

  کند دلسوزی میكند،  ی میمهدرد يتعاطف

 آورد یكند، به وجود م یجاد ميا يستحدث

 )کسی يا چيزی را(کند  کند، نابود می ، خرد میكند یاب ميآسکند،  آرد می يطحن

 
 
 
 

 مفردات يف االستعمال

 .يشة الناس يف أتون احلرب اليت شنّها عليهم األعداء لقد ضاقت مع :أتون  •

 . صادق الس على هذا القانون بإمجاع من النوّاب :إمجاع  •

 . يواجه الطلبة حالة من اإلجهاد واإلرهاق أيام االمتحانات :اإلجهاد  •

 . استقال املدير العامّ بعد أن توالت عليه احتجاجات املوظّفني :احتجاجات  •

 . أجرى عميد الكلّية استطالعاً للرأي يسأل فيه الطلبة عن األستاذ اجلديد :ي استطالع للرأ •

 . استنكرت األوساط الدولية جرمية حلبچه بشيء من الفتور والالمباالة :استنكر  •

 . عندما ينتعش االقتصاد يف البلد يزداد استهالك البضائع الكمالية :استهالك  •

 .لطبّ احلديث الذي يعتمد على التداوي باملوادّ الكيمياوية  التداوي باألعشاب خري من ا:األعشاب  •
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 . بعد أن تعب الفالّح جلس يستريح حتت ظلّ األغصان الوارفة :األغصان  •

 . إنّ عضالت اإلنسان تتكوّن من أنسجة دقيقة وغليظة :األنسجة  •

 .لبعض  سرعان ما امتدّت أواصر احملبّة بني األصدقاء يف اجلامعة وألف بعضهم ا:أواصر  •

 . كان البؤس واحلرمان يسيطران على الفقراء الذين دامههم املرض :البؤس  •

 . بالكاد بلغ عدد احلضور مخسني شخصاً :بالكاد  •

 . رحّب أمني عام املؤمتر باملشاركني فيه ترحيباً مجيالً :ترحيب  •

 . كان الفالح يشذّب أغصان األشجار يف البستان :تشذيب  •

 .يراين متتني العالقات الثنائية بني البلدين  أكّد الرئيس اإل:متتني  •

 . أعلن يف البالد حالة الطوارئ إثر مقتل الرئيس :حالة الطوارئ  •

 . تشهد البالد أوضاعاً حرجة بعد احلرب املفروضة عليها :حرج  •

 . يتكوّن جسم اإلنسان من جمموعة هائلة من اخلاليا :خاليا  •

 .د اإلنسان  يشكّل الدماغ أهمّ عضو يف جس:الدماغ  •

 . ينصح األطبّاء ملرضى القلب والعروق أن يبتعدوا عن األطعمة الدهنية :الدهنية  •

 كان األب يصرخ لكي يتحدّث مع ولده الذي وضع سدّادات يف أذنه وال يسمع أيّ :ت األذن اسدّاد •

 .صوت 

 . أوصى الطبيب املريض بشرب السوائل الساخنة :السوائل  •

 .قيت اليت كانت جالسة تدرس يف احلديقة  سلّمت على شقي:الشقيقة  •

 . املوسيقى الصاخبة حتطّم األعصاب :الصاخبة  •

 . ألنّه يعمل يف مصنع مليء باآلالت واملكائن الصاخبة ؛ أصيب ابن عمّي بالصمم:الصمم  •

 . فرضت الدول األوربية عقوبات واسعة حبقّ البالد :عقوبات  •

 .لعوز واملسكنة  يتظاهر الكثري من الشحّاذين با:العوَز  •

 . ينبغي حماربة الكآبة لدى املرء بذكر اهللا دوماً :الكآبة  •
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 . استنكر أبناء الشعب الالمباالة الغربية جتاه حقوق اإلنسان :الالمباالة  •

 . مثّة مناهج تربوية للتعامل مع املراهقني :مراهق  •

 . تطارد فصائل املقاومة القوات الصهيونية :مطاردات  •

 .البعض عناصر حزب اهللا يف حرم الكيان الصهيوين باملغامرين صف و :مغامرة  •

 .ة حوايل الساعة التاسعة صباحاً  تصبح الشوارع مكتظّ:ة مكتظّ •

 . حقّقت اجلمهورية اإلسالمية منجزات عديدة يف شتّى ااالت :منجزات  •

 . إن العيش مع رجل ال يفهم املنطق والربهان منهك للغاية :منهك  •

 . وحدة القياس يف الطول هي املتر ووحدة القياس يف احلجم هي اللتر :وحدة قياس  •

 . اليوم يبحث الشباب عن وظائف :وظائف  •

 . عشر سنوات یمارهم بني ست إل إنّ قتلى االنفجار الذي حدث أمس يتراوح أع:يتراوح  •

 . يتعاطف الشعب اإليراين مع مظلومي أفريقيا :يتعاطف  •

عض الفتاوى كي تطابق واقع احلياة وذلك من خالل استنباط األحكام  يستحدث الفقهاء ب:يستحدث  •

 .من مصادرها 

 . العامل يطحن القمح يف املطحنة :يطحن  •

 
 
 
 

 أخبار سياسيّة

ـ رئيس اجلمهورية يؤكّد على ضرورة تعاون البلدان الشقيقة من أجل تغيري الظروف السائدة والظاملة يف 

 ال تضع أيّ قيود لتمتني أواصرها مع الشعوب املستضعفة وإنّنا على اننّ طهرإ : وأضاف قائالًالعامل ، 

 . الدول الصديقة يف خمتلف ااالت یقل جتاربنا ومنجزاتنا القيّمة إلاستعداد لن

ـ أعلن وزير اخلارجية اهلندي معارضة بالده أليّ مغامرة ضدّ إيران ، بسبب إصرارها على حقّها النووي ، 

وأكّد الوزير على ضرورة تغيري النظرة . لعقوبات على إيران لن يزيد الوضع إالّ سوءً موكّداً أنّ فرض ا
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: العاملية ملوضوع منع انتشار األسلحة النووية مبيّناً ترحيبه بإمجاع دويلّ جديد حول هذا املوضوع وأضاف 

 .علينا أن نستحدث نظاماً جديداً تكون إيران أحد أطرافه 

،  ية والنقابات املهنية يف اليمن حكومة البالد بإاء حالة الطوارئ غري املعلنةـ طالبت األحزاب السياس

 وقف إجراءات القمع واملطاردات الالدستورية اليت جلأت إليها قوات األمن ضدّ تظاهرات یودعت إل

يف واستنكرت املعارضةُ ما وصفته بالالمباالة والعجز الرمسي للسلطة . أحزاب املعارضة واحتجاجاا 

هذا وقد طالب الشخص األول يف املعارضة . معاجلة األوضاع املعيشية واالقتصادية املتدهورة للناس 

رئيس اجلمهورية بالعمل على احتواء موجة االرتفاع اجلنوين ألسعار املواد الغذائية واالستهالكية ، اليت 

 .باتت تطحن الناس وتقذف م يف أتون حالة من البؤس واجلوع والعوَز 

ـ أظهر استطالع للرأي قامت به جامعة مريالند األمريكية ، ومشل السعودية ومصر واملغرب ولبنان 

واإلمارات العربية أنّ مثانية من كلّ عشرة مواطنني يف هذه الدول لديهم آراء سلبية عن الواليات املتحدة 

 .س األمريكية وأنّهم يتعاطفون وبدون حرج مع حركة املقاومة الفلسطينية محا

 
 
 
 

 أخبار طبّيّة

ة حديثاً ، أنّ نقص كمّيّة املاء داخل اجلسم يقلّل من نشاط خاليا الدماغ ، دت إحدى الدراسات الطبّيّأكّـ 

وأفادت الدراسة أنّه من اخلطأ أن يتناول املرء املاء عند العطش . األمر الذي يؤثر يف مستوى ذكاء اإلنسان 

نسجة الدهنية الزائدة يف اجلسم ، كما أنّه حيسّن وظائف الدماغ وحسب ، فاملاء ضروري للتخلّص من األ

ات من املاء والسوائل تتراوح ما يّوأوصى القائمون على الدراسة بضرورة شرب كمّ. اإلدراكية واحلسيّة 

 ممّا يؤدّي د الطاقة يف املخّ إنّ نقص املاء يؤثّر سلباً يف تولي :وقال األطباء.  مثانية ليترات يومياً یبني ستة إل

 . الشعور باإلجهاد والكآبة یإل

ذن أادت  سدّاستخدامبأعماهلم اليومية ، يف  عالية اًالذين يسمعون أصواتعلمية كلّ  نصحت دراسة ـ

 إنّ: وقال باحثون يف قسم السمع والنطق يف مستشفى ميثوديست يف هيوسنت  . ة حلمايتهم من الصممخاصّ

قصّ األعشاب وتشذيب األغصان قد تزيد العالية كأجهزة احلفر و األصوات ذاتوحدة قياس األجهزة 
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 الصاخبة املوسيقىنّ أهؤالء أضاف  و.  الصممیي إلأحياناً وهو ما قد يؤدّديسيبل درجة ئة وثالثني معن 

 وينجم قد يؤذي السمعلساعة متواصلة  أشخاص يتكلمون بصوت عال یأو االستماع إل، خالل احلفالت 

 .ذن لألعن أضرار فادحة 

ـ    :  يقول علماء النفس واالجتماع      ـ كـاد جنـد الوقـت الكـايف        ة باملـشاغل ، وبال    إنّ حياتنا أصبحت مكتظّ

لكنّ هذا ليس عذراً كافياً للتهرّب مـن        .  ومتعبون بل منهكون     مشغولون أفراد العائلة ، فنحن      یللتحدّث إل 

لسة اليت يشاهدون فيها األب واألمّ وبقية  تلك اجلیفاألطفال حباجة ماسّة إل. لطعام االجتماع حول مائدة ا

فهذه التجربة اليومية متثّل غذاء نفسياً مهمّـاً لألطفـال          . اإلخوة حول املائدة يتحاورون ويتبادلون التجارب       

هلذا يؤكّد اخلرباء أنّ املائدة العائلية جيب أالّ تكون سريعة دائمـاً            . عموماً وللمراهقني على وجه اخلصوص      

وّد أفراد العائلة اجللوس حول املائدة قبل وجود الطعام واالستمرار بعد االنتهاء منه ولو لوقت               وجيب أن يتع  

ومن اآلداب اليت تساعد على ذلك أالّ يبدأ أيّ فرد من أفـراد العائلـة يف الطعـام قبـل أن يكتمـل                       . قليل  

 .احلضور حول املائدة 



 

 

  عشرثاينالالدّرس 



 

 

 
 
 
 
 

 أهداف الدرس 

  .ة يف هذا الدرس فهم الطالب لألخبار الواردـ ١

 .فهم الطالب للكلمات اجلديدة الواردة يف هذا الدرس والتدرّب عليها ـ ٢

 ،  عـداد إإعادة الكتابة ،     ،   إعادة األضواء أصقاع ،    ، استهدف ،     یاالحتكام إل  ،   متتةأ( 

التلفيقـات ،    ،   تصوير التحضّر ، تدويل ،    ،   برجمةات ، أحنى بالالئمة ، اإلنصات ،        اآلليّ

 ، اخلطـوط احلمـراء ،       خطـاب شـعبويّ    ،   حيـويّ حلفاء ،   جسيمة ،    ، جائر ،     توثيق

ـ خوض ، دحض ، الدور املتواطئ ، رادع ،       روّج ، روّاد ، ة ، ردّ رصني ، رصد ، رقميّ

 ، ةقرطاسيّ ،  روائيّفيلمٌعقدة الذنب ،   ،   لعزوف عن اشعواء ، شكّك ، صَدَمَ ، صراع ،         

اادلني ، احملافظون اجلدد ، احملرقة ،        ،   داتمتمرّ ،   تحفماللياقة ، املؤامرة ، املتاحة ،       

 ، موسم ، نزاهـة ،     املنتظم األمميّ املقاهي ، مالمح ،      ،   املعلومايتّمعامل ،    ،   خمرج ،   خمترب

 ،  يفتـرض  ،   يعدو ،   ـ ب يعجّ ،    على يطلّ ،   يشوب      ، يستقطب  ، ، جيرم  واحةهجمات ،   

  )يُلجم

 .ت الواردة يف مجل متعدّدة استعمال الطالب للكلماـ ٣

 . مبستوى الدرس یمقدرة الطالب على ترمجة النصوص اإلعالمية التـ ٤

 .حلّ الطالب لتمارين الدرس ـ ٥

 
 
 
 

 املفردات واملصطلحات
 اتوماسيون، ماشيين کردن خدمات متتةأ

 )از کسی(، داوری خواسنت طلب داوری کردن یاالحتكام إل
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 ف گرفت، هدهدف قرار داد استهدف

 گوشه و کنار أصقاع

 بازگرداندن اذهان به مست چيزی ی إلإعادة األضواء

 بازنويسی إعادة الكتابة

  کردن، آماده کردن، مهيّا کردنيه عدادإ

 ها مکانيسم اتاآلليّ

 .انداخت... تقصير را به گردنِ  أحنى بالالئمة

 با دقت شنيدن اإلنصات

 ريزی کردن برنامه برجمة

 متدّن، به روز بودنمتمدّن شدن،  ضّرالتح

 بين املللی کردن  تدويل

 برداری ، عکسبرداری فيلم تصوير

 ، جعليّاتاامات واهی التلفيقات

 ، حتکيم، تقويتمستند کردن، استدالل کردن به سندی توثيق

 فانصا عدالت، بی بی، گرستم جائر

 سنگين جسيمة

 پيمانان هم حلفاء

 ، سرزندهنشاط  با،حياتی حيويّ

 انگيز مردمی، سخنرانی غيرجدّی  سخنرانی هيجان خطاب شعبويّ

  ممنوعهۀخطوط قرمز، حمدود اخلطوط احلمراء

 ورود خوض

  غيرحقيقی و غيرعلمی بودن چيزی را اثبات کردن رد کردن،طل کردن،اب دحض

 گر نقش توطئه الدور املتواطئ
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 ، بازدارندهمانع رادع

 شده و مستند علمی، پاسخ حسابپاسخ  ردّ رصني

 ، زيرنظر گرفنتبانی مراقبت، ديده رصد

 ديجيتالی ةرقميّ

 کسوتان ، پيشگامان، پيشمندان رفت و آمد کنندگان، عالقه روّاد

 ترويج کرد، منتشر ساخترواج داد،  روّج

 ، ويرانگرسوز خامنانفراگير، گسترده،  شعواء

 ، به شک انداختمشكوک دانست شكّك

 ، برخورد کردغافلگير کرد، شوکه کرد صَدَمَ

 ، نزاع، کشمکشاختالف، درگيری صراع

 روی گرداندن، کنار گذاشنت، ترک کردن لعزوف عنا

 عذاب وجدان عقدة الذنب 

 فيلم بلند  روائيّفيلمٌ

 لوازم التحرير ةقرطاسيّ

 ، لياقتپرستيژ، شايستگی اللياقة

 توطئه املؤامرة

 شده، مهيّاشده فراهم املتاحة

 موزه متحف

 زنان سرکش داتمتمرّ

  خمالفانِ يک مطلب خاصّیکنندگان،  جمادلهکنندگان، حبث اادلني

 کاران نوحمافظه احملافظون اجلدد

 سوزی آدم احملرقة

 آزمايشگاه، البراتوار، کارگاه خمترب
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 کارگردان خمرج

 ها، ويژگيها آثار، نشانه معامل

 ی انفورماسيوناعاتی، در اينجا به معناطال املعلومايتّ

 ها خانه قهوه املقاهي

 چهره، مشخصات مالمح

 نظم بين امللل املنتظم األممي

 ی سالادر اينجا به معنفصل، وقت، هنگام،  موسم

  ، پاکدامنیگناهی، پاکی بی نزاهة

 ، يورشهامحالت هجمات

 فضای سبز، استراحتگاه  واحة

 خواند  میجمرم و گناهکار جيرم

 کند آورد، مجع می ، گرد میکند جذب می يستقطب

  کند آلوده میکند،  گيرد، آميخته می دربرمی يشوب

 ...مشرف بر   علىيطلّ

 ...، مملو است از...، آکنده است از...پر است از  ـ بيعجّ

 کند کند، جتاوز می دَود، عبور می می يعدو

 ، بايد، واجب استبايست می يفترض

 د می... ، لگام بر دهان مالد را به خاک می ... ۀکند، پوز ساکت می لجميُ

 
 
 
 

 مفردات يف االستعمال 

 . دفع بطاقة للطعام يف مطعم اجلامعة بعد أن متّت أمتتة نظام توزيع الطعام یمل نعد حباجة إل  :متتةأ •
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 .ني من عالئم اإلميان  الرسول فيما شجر بني املسلمی عدّ القرآن االحتكام إل :یاالحتكام إل •

 . استهدفت وسائل اإلعالم الغربية حضارة املسلمني بعد انتهاء احلرب الباردة :استهدف  •

 .ع املناخ يف أصقاعه املترامية يران بلد الفصول األربعة لتنوّإ تُعدّ :أصقاع  •

 .بدّ من إعادة كتابة املناهج الدراسية وفقاً ملستجدّات األمور   ال:إعادة الكتابة  •

 .ات املناسبة له  ميكن تفعيل املشروع اجلديد بعد توفري اآلليّ:ات اآلليّ •

 أحنى الطالب بالالئمة على أبويه يف رسوبه يف االمتحانات ، ألنّهما غالباً ما يتشاجران :أحنى بالالئمة  •

 .يف البيت 

 .ينهم  تالوة القرآن وترك األحاديث فيما بی أمر اهللا املؤمنني باإلنصات إل:اإلنصات  •

 . لقد أضحت برجمة احلاسوب فرعاً دراسيّاً جامعياً حبدّ ذاته :برجمة  •

 يزعم الكثري من الغربيّني أنّهم متحضّرون ، والتاريخ يشهد أنّ احلضارة الغربية قامت على :التحضّر  •

 .االستعمار والسلب والنهب 

 تدويل قضيّتهم واستعانوا یلن حترير وطنهم احملتلّ جلأوا إع بعد أن عجز حكّام الكويت :تدويل  •

 .بالقوى الغربية يف طرد اجليش العراقي من الكويت 

زالت األوضاع األمنية متردّية بعد ايار النظام الديكتاتوري وانتشار الفصائل املتنازعة يف   ما:تردّي  •

 .البالد 

 .ا تبديه من معلومات عن سائر الكتب يف كوا موثّقة يف كلّ م) الرسالة (  ختتلف األطروحة :توثيق  •

 . إنّ حقّ الفيتو الذي يتيح للقوى الكربى أن تتحكّم يف مصري العامل لَقانونٌ جائر :جائر  •

 . لقد كانت األضرار اليت تكبّدا الشعوب املستضعفة جرّاء حروب األمريكان جسيمة للغاية :جسيمة  •

 . الكائنات احليّة عنها  يُعترب املاء مادّةً حيويّةً ال مناص لإلنسان وسائر:حيويّ  •

ة  عندما يرشّح بعض الناس أنفسهم لالنتخابات التشريعية يبدؤون محالم االنتخابيّ :خطاب شعبويّ •

 .ة باخلطابات الشعبويّ

 . يعبّر دوماً عن املناطق احملظورة باخلطوط احلمراء :اخلطوط احلمراء  •
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 .وض يف جمالس الغيبة والنميمة  إذا شئتَ النجاة من نار جهنّم فعليك باجتناب اخل:خوض  •

 ميتاز أسلوب الشهيد مرتضى مطهّري بالرصانة العلمية ودحض أفكار املعارضني باالستدالل : دحض •

 .واملنطق 

 . لقد مارس وليد جنبالط دوراً متواطئاً مع الكيان الصهيوين يف لبنان :الدور املتواطئ  •

 . صلفها وغطرستها  ال رادع أمام قوى الشرّ إالّ الصمود أمام:رادع  •

 . إنّ الردّ الرصني أوقع يف النفس من الردّ الضعيف املعتمد على الصخب والتهجّم :ردّ رصني  •

 . أخرى رقمية ی لقد تبدّلت أكثر الوسائط اليت نستعملها يف حياتنا اليومية إل:ة رقميّ •

 . من الظواهر املستحسنة يف بلدنا كثرة روّاد معرض الكتاب الدويل :روّاد  •

 روّج معاوية بن أيب سفيان الكثري من الدعايات خلداع الناس واستقطاب رؤساء القبائل لينفضّوا :روّج  •

 ) .ليه السالمع(عن اإلمام احلسن اتىب 

 . إنّ احلرب اليت شنّتها قوى الشرّ حبقّ الشعوب املستضعفة يف العامل حرب شعواء :شعواء  •

 یباتشوف يدعوه فيه إلر الزعيم السوفيايت غویإرساله خطاباً إل صدم اإلمام اخلميين العامل ب:صَدَمَ  •

 .اعتناق اإلسالم 

 .يزال الصراع بني قوى الشرّ واخلري حمتدماً حىت يظهر املنقذ املوعود   ال:صراع  •

 فضّلتُ العزوف عن ارتياد احلديقة القريبة من بيتنا بعد أن أضحت جممعاً للمدمنني :العزوف عن  •

 .واملهرّبني 

 . كان القاتل يشعر بعقدة الذنب تؤنّب ضمريه وتسلبه الرقاد ففضّل أن يسلّم نفسه للقضاء :قدة الذنب ع •

 . ألنّها طويلة األمد وتأخذ الكثري من وقته  ؛ أخي يعزف عن األفالم الروائية : روائيّفيلمٌ •

 . تروج سوق القرطاسية دوماً يف أواخر شهريور من كل عام :ة قرطاسيّ •

 . لقد ترعرع ابنك وصار له من اللياقة ما يؤهّله للزواج وتكوين أسرة مستقلّة :اللياقة  •

 .بدّ من التيقّظ واحلذر منهم   ال يفتأ أعداؤنا يدبّرون لنا املؤامرات ليطيحوا بنا ، فال:املؤامرة  •

 . من أهمّ أسباب التخلّف عندنا هو عدم انتهازنا جلميع الفرص املتاحة أمامنا :املتاحة  •
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 . قمنا بزيارة للمتحف احلريبّ يف األسبوع املاضي :ف متح •

 بدأت بوادر التمرّد تظهر على سلوك السجناء بعد أن فرض عليهم الرئيس اجلديد للسجن : متمرّد •

 .مقرّرات صارمة 

 ١٢ خَوَّاناً أثِيماً ﴾ال تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ ال يُحِبُّ مَنْ كَانَ  ﴿ وَ:اادل  •

 . الصهاينة أنّهم تعرّضوا حملرقة عظيمة من قبل الزعيم األملاين الفاشي هيتلر يزعم: احملرقة  •

 . لتقدمي عيّنات من دمه لفحصها  خمترب التحليل الطبّيّی ذهب والدي إل:خمترب  •

 . زاده  من أكثر الفنّانني تأثرياً يف السينما اإليرانية املخرج مهدي فخيم:خمرج  •

 . يران وجود الغابات الكثيفة واملناظر اخلالّبة املطلّة على البحر إ من معامل الطبيعة يف مشال :معامل  •

  .» شبكة املعلوماتية « عرّب بعض اللغويّني شبكة اإلنترنت مبصطلح :املعلومايتّ  •

 إذ فيها من ؛ن أسرهم  للمقاهي يف البالد العربية دور كبري يف استقطاب الرجال وعزوفهم ع:املقاهي  •

 .أسباب اللهو وقتل الوقت ما يشغلهم لفترات طويلة من النهار 

 إذ مل تتغيّر مالحمه سوى الشيب ؛ لقد عرفت صديقي عندما رأيته بعد عشرين سنة من الفراق :مالمح  •

 .الذي اشتعل يف رأسه 

خيدم مصاحل بالده إالّ أنّ العامل يزداد   رغم حماوالت الرئيس األمريكي إلجياد منتظم أمميّ :املنتظم األمميّ •

 .حنقاً على سياسة الواليات املتحدة يوماً بعد آخر 

 . أثبتت التحرّيات نزاهة املتّهم عن التّهم املوجّهة إليه :نزاهة  •

 . يقال لألرض اليت تنبع فيها عني ماء وحيفّ ا الشجر والنخيل يف كبد الصحراء واحة :واحة  •

 ألنّه جتاهل الضوء األمحر واجتاز املفترق فأربك حركة  ؛يّ املرور سائق الشاحنة غرّم شرط:يتجاهل  •

 .السري 

 . استطاع الشعب اإليراين أن يتخطّى مجيع العقبات والعراقيل اليت فرضتها عليه دول االستكبار :ى يتخطّ •

 .مني  بدأت شرطة املرور جترم ركوب الدرّاجات الناريّة من دون محل بوليصة التأ:جيرم  •

                                                 
 .١٠٧/   نساء )١٢( 
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 . استقطب اإلمام اخلميين قلوب الشباب اإليراين ؛ ألنّ حياته امتازت بالبساطة :يستقطب  •

 .مل يكن يشوبُه الشكُّ والريب ) عليه السالم (  إنّ إميان اإلمام علي بن أيب طالبٍ :ب يشو  •

 . غرفيت تطلّ على احلديقة ااورة ملرتلنا  :يطلّ على •

 .الباعة واملتسوّقني فارتفع األذان واجته اجلميع إلی املسجد كان السوق يعجّ ب  :يعجّ بـ •

  .رة أن تدهسه کان الطفل يعدو يف الشارع فکادت السيا:و يعد •

 . يُفترض باإلنسان العاقل أن يدحض أفکار خمالفيه بالفکر واملنطق والرباهين :ض يفتر •

 . فم الفرس ليسهل عليه سوقه إلی حيث يشاء يّ أجلم احلوذ :يُلجم •

 
 
 
 

 تعليق سياسيّ 

يراين حممود أمحدي  الرئيسُ اإلصَدَمَمنذ مومسني :  يقول » العرب آنالين «كتب طارق القيزاين يف موقع 

بية فيما يعيشه الشرق و وأحنى بالالئمة على الدول األور »احملرقة« ك يف حجم جناد الغربَ عندما شكّ

 . صهيوين ر مستمر مع الكيان الاألوسط من صراع ودمار وتوتّ

يراين أسئلة كثرية على العلن أحرجت العامل الغريب لكنها أطربت العامل يف تلك الفترة طرح الرئيس اإل

جناد مل يكتف بطرح األسئلة فقد  .  مثل هذا احلديث احملظور دولياًیسالمي الذي مل يتعوّد اإلنصات إلاإل

ى كل اخلطوط فق منهج علمي وموضوعي يتخطّفة وإعادة كتابة التاريخ و توثيق احلقائق املزيّیدعا إل

من طرد اليهود من أوروبا ؟ من املسؤول عن اهلولوكوست ؟ : احلمراء وجييب على األسئلة احملرمة مثل 

 ؟ مث ملاذا على العرب واملسلمني أن يتحملوا أخطاء الغرب مع  »احملرقة« هو احلجم احلقيقي لضحايا  وما

وبيون وطناً لليهود فوق أراضيهم إذا كانوا يشعرون بعقدة الذنب ؟ واألهمّ من كل اليهود ؟ ملاذا مل مينح األور

تلك األسئلة هو الدور املتواطئ لدول الغرب يف زرع الكيان الصهيوين يف الشرق األوسط وضرورة البحث 

 . اليت استهدفت العامل االسالمي »نظرية املؤامرة« يف 
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ر ،  خيرج عن اللياقة والتحضّيعدو أن يكون سوى خطاب شعبويّيقوله جناد ال   مايف نظر الغرب فإنّ

  اختار الغربفإنّ ،  العقل واحلجة والردّ الرصني لدحض أفكار جنادیففي حني كان يفترض االستناد إل

  اخلطوط احلمراء حول أحداث ی النفوذ واآلليات الدولية املتاحة إلعادة األضواء إلیاالحتكام إل

رّر قراراً عرب األمم املتحدة جيرم إنكار احملرقة على نطاق دويل وخصّص يوماً عاملياً  فم »اهلولوكوست« 

وهو قرار أفرغ املنتظم األممي من كامل مصداقيته ونزاهته إزاء شعوب العامل . إلحياء ذكرى ضحايا اليهود

 . واألرقام املزيفة  تشوا التلفيقات »حمرقة«  لدول االستعمار ويرسخ  »احملارق « كونه يتجاهل بقية 

 اليوم أصبحت إحدى املقدسات الراسخة يف الذهنية الغربية األمر الذي  »احملرقة«   أنّما من شكّ

ولكن إذا كان هذا التدويل قد . سهّل تصديرها وتدويلها عرب األمم املتحدة باعتبارها أكرب منظمة دولية 

 األمر قد ال يكون كذلك بشأن األسئلة اليت  فإنّ »رقةاحمل« مثّل إجراءً رادعاً ألسئلة جناد احملرجة حول 

  بالنسبة  »مشبوهاً«  يراين اليوم حول هجمات احلادي عشر من سبتمرب كوا حدثاًيثريها الرئيس اإل

ه لن يكون بوسع واشنطن وحلفائها مترير قرار دويلّ يلجم اادلني يف هذه د هذه املرّة أنّمن املؤكّ. إليه 

 هذه احلرب اليت ذلك أنّ.  العراق وأفغانستان يت كانت الذريعة الكربى لشنّ حرب شعواء ضدّاهلجمات ال

خطّط هلا احملافظون اجلدد وروّج هلا بوش وبلري فقدت كامل أسباا األخالقية والعسكرية والقانونية ، إذ 

عدة يف أفغانستان أو غريها من مل يكن يف العراق أيّة أسلحة حمرمة ومل يعثر األمريکان على زعيم تنظيم القا

 .الدول 

كوا مسألة ال ل  »احملرقة« سالمي حول أسئلة جناد املتكرّرة بشأن رمبا خيتلفُ الكثريون يف العامل اإل

مريكية املشبوهة وضرورة ولكن القليلني خيتلفون معه حول احلروب األ. مصلحة هلم يف اخلوض فيها 

 .يري القيادة الفاسدة تصحيح النظام العامليّ اجلائر وتغ
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 خبار ثقافيّةأ

 ة يفول مـرّ لكترونيـاً أل إ دف توثيق اآلثار يف متحف دمشق التارخييّ، ثري  األـ افتتح املخترب املعلومايتّ 

 ويـساعد كـثرياً يف عمليـة        حيويّ  هذا املشروع  نّإ:  وزير الثقافة الذي افتتح املخترب       ساعدقال م ة و سوري

وسيتمّ يف القريب العاجل توزيع كامريات رقمية ذات مواصفات عالية           . والرصد   عدادالتوثيق والربجمة واإل  

ينـدرج هـذا املـشروع يف       و. لتصوير األماكن األثرية يف كافّة أصقاع سورية لربطها بشبكة متحف دمـشق             

لتارخييـة يف   جدير بالذكر أنّ سوريّة حافلة بشىت اآلثـار ا     .ثار  اآل متتة مديرية  وأ لكترونيةخطة احلكومة اإل  

إبّـان الفـتح     بعده أو   العهود القدمية قبل امليالد أو     یأكثر مدا ، فما من بقعة إالّ وفيها مَعْلمٌ تارخييّ يعود إل           

 .وعهد احلضارة اإلسالمية 

ـ يعدّ شارع املتنبّي واحداً من أهمّ املعامل الثقافية ملدينة بغداد وميتاز بكثـرة املكتبـات الـيت تعـرض علـى                      

ومن املالمح املشهودة يف هذا الشارع وجود بعض املقاهي         . ا خمتلف الكتب العلمية والثقافية واألدبية       روّاده

تعرّض هـذا الـشارع هلجـوم انتحـاري يف          . األدبية اليت تستقطب الشرحية املثقّفة من أبناء الشعب العراقي          

 إحلاق  یتني جرحياً باإلضافة إل   م راح ضحيته أكثر من ثالثني قتيالً وس        ٢٠٠٧) مارس  .(اخلامس من آذار    

 لكـنّ .  يام اجلمعة خـصوصاً   أقني   باملتسوّ وكان شارع املتنيب يعجّ   . أضرار مادّية جسيمة باملكتبات األدبية      

ـ كتبـات املمعظـم  املقـاهي األدبيـة و  غـالق  إ یلإى دّ أمنيةوضاع األ ي األ تردّ  ه وكـساد جتـارة الكتـب    في

 من ـر دجلـة يف جانـب     على اجلانب الشرقيّالذي يطلّ شارع الوقد دفع االنفجار يف هذا. والقرطاسية 

اتـه واحـة   تببعـدما كانـت مقاهيـه ومك    انني للعزوف عن دخولـه اء والفنّ من املثقفني والقرّهاد، روّ الرصافة

 . يلتقون فيها

 مـن   اخلـامس  و األولبـني   ،  سـبانية يف القـاهرة       بالتعاون مع الـسفارة اإل     » كالكيت عريب  «تنظم شركة   ـ  

مخـس  نساء مبشاركة    سبانية اليت تصنعها  ول للسينما العربية الناطقة باإل    مهرجان القاهرة األ  ) يونيو (حزيران

قالـت صـاحبة    و .  واحـداً   روائيـاً  وفيلماً،    تسجيلياً  فيلماً أربعة عشر جنبية يقدمن   أ خمرجة عربية و   عشرة

خلق شبكة بـني املخرجـات العربيـات         یإل املهرجان يهدف    نّإ: الشركة املخرجة املصرية آمال رمسيس      

ـ إفالمهـن   أسبانية وذلك عن طريق ترمجة      الناطقة باللغة اإل   وخمرجات من البالد     اللغـة العربيـة واللغـة      یل

املهرجـان   خـالل   الـذي سـيعرض  » متمردات « سبانية وتنظيم لقاءات فيما بينهن مثلما حصل يف فيلم        اإل
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مخـس   یلإيصل طوله    بتصوير دقيقة واحدة من الفيلم الذي      خمرجة شاركت كل منهن      ٢٥حيث التقت فيه    

 .ة  دقيقوثالثني



 

 

  عشرثالثالالدّرس 



 

 

 
 
 
 
 

 أهداف الدّرس

 .فهم الطالب لألخبار الواردة يف هذا الدرس ـ ١

 .فهم الطالب للكلمات اجلديدة الواردة يف هذا الدرس والتدرّب عليها ـ ٢

 ، حتـذير ، تـدريبات ،        أرصفة ، إصابات بليغة ، إعصار ، أغطية ، أنقاض ، تـأبني            ( 

حـادّة ، حـداد ، خاليـا ،         جهاز املخابرات ،    ات ،   تعليمات ، تكدّس ، تلقّت ، جنسيّ      

ـ ضحايا ، ضليعة  خلّفت ، دفعات ، ذعر ، رخيتر ، السماح ،             ، عداد ، قمامة ، مؤدّية        ب

لـ ، متحالفة ، خمدّات ، خمطّطـات إجراميـة ، مرسـومة ، مـشرّد ، مـصرع ، مطلـع ،                       

ة ،   ، مفقود ، مكبّات ، مناوشات ، منكوبـة ، نفايـات ، هُـرعَ ، هـزّة أرضـيّ                    معونات

 )عن / لىعالوقوف على ، يربو 

 .استعمال الطالب للكلمات الواردة يف مجل متعدّدة ـ ٣

 .مقدرة الطالب على ترمجة النصوص اإلعالمية اليت مبستوى الدرس ـ ٤

 .حلّ الطالب لتمارين الدرس ـ ٥

 
 
 
 

 املصطلحاتاملفردات و

 ، جتاوز گرفنتعبور، دربر اجتياح

  نفىتهای، سكّوهالنگرگاه، روها  يادهپ أرصفة

 دي شدیتهايجمروح إصابات بليغة
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 طوفان إعصار

 ها، پتوهارواندازها، سرپوشها،  پوشش أغطية

 هاآوار أنقاض

 درگذشتهم، بزرگداشت افراد يترح تأبني

 هشدار حتذير

 هاوزش، آمهاينمتر تدريبات

 دستورالعملهاها،  نامه خبش تعليمات

 انباشته شد  تَكَدَّسَ

 ديرد، آموزش دکافت يدر تلقّت

 ها ها، شناسنامه يتتابع اتجنسيّ

 ی، سازمان جاسوسیس اطالعاتي، سرویتيدستگاه امن جهاز املخابرات

 تيز، تند، شديد حادّة

 ی، عزاداریسوگوار حداد

 ینظام شبه یها ها، هسته سلول خاليا

  به مقام خالفت برگزيد، پشت سر گذاشت، باقى گذاشت،ی گذاشتبه جا خلّفت

 هچند مرحلدر  :علی شکل دفعاتچند مرحله، چندين بار؛ مراحل،  دفعات

 ، خوفترس، وحشت، هراس ذعر

 تر شير رخيتر

 اجازه دادن السماح

 انيقربان ضحايا

 ...، نقش دارد در ...ت دارد در  دس،... شريکِ ، ...مسئولِ ... بـ ضليعة

 ...، در زمرۀ...در مشارِ : ...يف عدادِ؛ مشارگروه،  عداد

 آشغالزباله،  قمامة
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 ، منجر به بهیمنته ـمؤدّية لِ

 مانيپ هم متحالفة

 ، متکّاهاها بالش خمدّات

  ارانهکتي جنا)های برنامه( یها نقشه خمطّطات إجرامية

 شده نييش تعياز پ مرسومة

 آواره مشرّد

 درگذشنتشته شدن، ک مصرع

 آغازسرآغاز، حملّ طلوع، طلوع كردن،  مطلع

 ، ياريها، دستگيريهاهاکمک معونات

 مفقود األثر، گمشده مفقود

 ها زباله، دلتاۀي ختلهایحمل مكبّات

 هايريدرگ مناوشات

 زده  زلزله:منکوب الزالزل؛ زده مصيبت منكوبة

 ها ، زبالهها به درد خنورها،  خناله،ها یختنيدورر، ها مانده باقی نفايات

 ، با اضطراب و دهلره شتافتشتافت هُرعَ

 لرزه نيزم هزّة أرضية

 ...، مطّلع شدن از ... از نتيافی ، آگاه... واقف شدن بر  الوقوف على

  ، فراتر ازش ازيب عن/  علی يربو

 
 
 
 

 مفردات يف االستعمال 

 . ألنّها ممرّ املشاة  ؛ة بنظافة األرصفة تمّ البلدي:أرصفة  •
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 .ات الشرطة عن إصابات بليغة  أسفرت االشتباكات بني املتظاهرين وقوّ:إصابات بليغة  •

 . ضرب إعصار مدمّر مدينة ميامي األمريكية يف العام املاضي :إعصار  •

 . املصايف الشمالية ینا معنا بعض األغطية يف سفرنا إل محل:أغطية  •

إذ متّ إنقاذها من حتت األنقاض بعد أربعة أيـام مـن     ؛  ت امرأة عجوز من املوت بأعجوبة        جن :أنقاض   •

 .الزلزال 

 ١٣٦٧ شاركت مجوع الشعب الغفرية يف تأبني شهداء الطائرة املدنية اليت دمّرها األمريكان عام               :تأبني   •

 .هـ 

 .دخني  على شركات إنتاج السجائر كتابة حتذير على العلب عن أضرار الت:حتذير  •

 . تلقّيت تدريبايت العسكرية يف معسكر القوّة اجلوّية بشرياز :تدريبات  •

 . إنّ التعليمات تقضي بإمهال املتخلّفني عن حضور االجتماع ساعة من الوقت :تعليمات  •

 . تكدّست الفاكهة يف حلقة بيع الفواكه ممّا سبّب يف تلف بعضها :تكدّس  •

أقيمـت يف اجلامعـة       الـيت تفوّقه على منافسيه يف املسابقة العلميـة         تلقّى أخي معلومات تنبؤه ب     :تلقّت   •

 .األسبوع املاضي 

ـ   كان نظام البعث يف العراق يويل اهتماماً بليغـاً لتقـسيم اجلنـسيّ             :ات  جنسيّ •  التبعيـة العثمانيـة     یات إل

 .والتبعيات األخرى ، وذلك لتنفيذ سياساته الطائفية 

 .دّول إلی إنشاء جهاز خمابراتٍ حيميها من كيد األعداء  تعمد كثريٌ من ال:جهاز املخابرات  •

 .صبتُ بزكام حادّ ي بالغطاء املناسب قبل ليلتني فأ مل أدثّر نفس:حادّة  •

  كان النـاس يرتـدون مالبـس احلـداد الـسوداء حزنـاً علـى رحيـل احلـاج علـي احلـسيين                     :حداد   •

  . )رمحه اهللا( 

 .ورة تكوين خاليا املقاومة لدرء خطر األعداء  أعلن زعيم الثورة الكوبيّة عن ضر:خاليا  •

 خلّفت احلرب املفروضة على إيران أضراراً مادّيّة بليغة فضالً عن اخلسائر اإلنسانية الشديدة     :خلّفـت    •

 .اليت ال ميكن تعويضها 



 

http://vu.hadith.ac.ir ١٢٢

 . دخل املتفرّجون اإلستاد الرياضي على شكل دفعات :دفعات  •

 .ألوساط احتمال وقوع هزّة أرضيّة  دبّ الذعر البالد بعد أن شاع يف ا:ذعر  •

 . تقاس الزالزل يف شدّا مبقياس عاملي يقال له رخيتر :رخيتر  •

 . السفرة الطالّبية اليت تقيمها املدرسة یت من والدي السماح يل بالذهاب إل طلب:السماح  •

 . أشعل الناس الشموع يف الساحة املركزية للمدينة إلحياء ذكرى ضحايا ازرة :ضحايا  •

 املعلومات أنّ جهاز املخابرات اإلسرائيلي املوساد كـان ضـليعاً بأحـداث احلـادي                أثبتت :بـ  ضليعة   •

 .عشر من سبتمرب 

 . كدت أطري من الفرح عندما علمت أنّي يف عداد الناجحني يف درس اجلغرافيا :عداد  •

  . من املظاهر احلضارية للبلد ، صرف القمامة بالطرق العلمية والصحيّة:قمامة  •

 . ساحل البحر ی تؤدّي إل هذه األزقّة كلّها: یإل/ مؤدّية لـ •

 . املتحالفة ضدّ احلكومة املركزية شهدت العاصمة أمس اجتماعاً عظيماً ألتباع األحزاب:متحالفة  •

 . يوصي األطبّاء الناس باستخدام خمدّات غري مسيكة كي ال يصابوا بأمراض الفقرات :خمدّات  •

 . يؤدّون مشروعهم البحثي وفق خطّة منظّمة ومرسومة  كان الطالّب:مرسومة  •

 . بقي املشرّدون يعيشون يف العراء لفترة طويلة :مشرّد  •

 . أسفرت احلوادث األخرية عن مصرع ما ال يقلّ عن مئة وعشرين شخصاً من املدنيّني :مصرع  •

 . احلمد هللا فقد كانت األوضاع مواتية منذ مطلع العام اجلاري :مطلع  •

 . تلقّت ميامنار معونات إنسانية من خمتلف الدول  :معونات •

 .زال الكثري من ركّاب الطائرة املتحطّمة يف عداد املفقودين ومل يعثر هلم على أثر   ما:مفقود  •

 .من إلقائها يف املكبّات   إحراق النفايات بدالًیات إل تلجأ بعض البلديّ:مكبّات  •

 .اهرين وقوى األمن الداخلي  حدثت مناوشات بني الطلبة املتظ:مناوشات  •

 ظلّ أهايل املناطق املنكوبة بالزالزل دون أيّ معونات إنسانية فمات مجع كثري منهم بـسبب                :منكوبة   •

 .ااعة 
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 . حملّ احلادثة إلنقاذ املنكوبني یالدفاع املدين وإطفاء احلرائق إلات ت قوّ هُرِعَ:هُرعَ  •

 .يف كارثة اهلزّة األرضية  مات أكثر من سبعني ألف شخص :ة هزّة أرضيّ •

 . املعقّد هذا اجلهاز وأخرياً متكنّا من الوقوف على طريقة تشغيل :الوقوف على  •

 . احلفلة يربو عن مئيت شخص ی كان عدد املدعوّين إل:عن يربو  •

 
 
 
 

 ة أخبار سياسيّ
ـ   ات خمتلفة وصل  ة مسلّحة من جنسيّ    إنّ خاليا إرهابيّ    :ة وأوربيّة ـ قالت مصادر عربيّ     لبنـان   یت مؤخّراً إل

وأضافت املـصادر أنّ    .  خاليا ختريبية تعمل على تنفيذ خمطّطات إجرامية يف الساحة اللبنانية            یلالنضمام إل 

حـدة وإسـرائيل وعـادت      عناصر من هذه اخلاليا تلقّت تدريبات يف معسكرات خاصّة تابعة للواليات املتّ           

مة هلا ، ويف مقدّمتها ارتكـاب عمليـات اغتيـال تنـشر              لبنان لتنفيذ مهمّات حمدّدة ومرسو     یعلى دفعات إل  

 .الفوضى يف الساحة اللبنانية وذلك مبشاركة جهات رمسيّة عربية متحالفة مع واشنطن 

نّ الوزارة أصدرت تعليمات تقضي بإبعاد مجيع املقيمني الذين         أؤول يف وزارة الداخلية الكويتية      ـ صرّح مس  

وقد جـاءت هـذه التـصرحيات تزامنـاً مـع           .  خارج البالد    ید مغنية إل  راسم تأبني الشهيد عما   شاركوا يف م  

احلملة اإلعالمية املسعورة اليت تشنّها بعض األوساط السياسية الكويتية ضدّ حركة املقاومـة اإلسـالمية يف                

لبنان ، جدير بالذكر أنّ هذه األوساط هي نفسها الضليعة بتسليم العشرات مـن أفـراد املعارضـة العراقيـة                    

 .هاز املخابرات العراقي قبل االجتياح العسكري العراقي للكويت جل

 
 
 
 

 خبار بيئيّةأ

ويف . ـ أعلن التلفزيون الرمسيّ يف ميامنار ثالثة أيّام من احلداد على ضحايا اإلعصار الـذي ضـرب الـبالد               

ـ » آسـيان  «خارجية منظمة دول جنوب شرق آسيا    اجتماع لوزراء    ـ    تعهّ سماح دت احلکومـة البورميـة ال
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يذکر أنّ اإلعصار تـسبّب يف مـصرع حنـو مثـانني ألـف              .  ميامنار   یللمزيد من املعونات الدولية بالدخول إل     

أمّا احلکومة فلم تستطع بعد الوقوف على مـدى         . شخص وال يزال أکثر من مخسني ألفاً يف عداد املفقودين           

 .الدمار الذي حلّ باملناطق املنکوبة 

ـ      غدان مدينة شين  ـ هُرعَ سکّ    الـشوارع يف سـاعات متـأخّرة مـن الليـل            یو مرکز إقليم سيشوان الصيين إل

ارات کما تزاحم الناس على األرصفة واحلدائق حاملني خمدّات         واکتظّت الطرق املؤدّية خلارج املدينة بالسيّ     

لتقريـر  وقد وجّه ا  . أثار تقرير حملطّة تلفزيونية حملّية ذعر عشرات اآلالف من الناس           أن   بعد   كذلوأغطية و 

يُـذکَر أنّ إقلـيم     . ة تبلغ شدّا سـبع درجـات علـى مقيـاس رخيتـر              حتذيراً من احتمال وقوع هزّة أرضيّ     

قود وحماصـر    خلّف حوايل واحد وسبعني ألفاً بني قتيل ومف         شديدٍ لزلزالٍأسبوعني  شوان قد تعرّض قبل     سي

 . حنو مخسة ماليني مشرّد یحتت األنقاض إضافة إل

تح أبواا بالرغم من أزمة النفايات اليت تشهدها مدينة نابويل اإليطالية منذ مطلع العام              ـ أعادت املدارس ف   

فقد تکدّس ما يربو على مخسة آالف طنّ من القمامة يف شوارع املدينة بعد أن أعلنـت الـسلطات               . احلايل  

وقـد امتنـع الکـثري مـن       . يف اية العام املاضي عن عدم توفّر أماکن يف مکبّات النفايات بضواحي املدينة              

 املدارس بسبب هذه األزمة ، کما أنّ مناوشات حادّة حـدثت أمـس بـني               یهم إل األهايل عن إرسال أوالد   

 .ات الشرطة مل تسفر عن إصابات بليغة متظاهرين وقوّ



 

 

  عشررابعالالدّرس 



 

 

 
 
 
 
 

 أهداف الدّرس

  .فهم الطالب لألخبار الواردة يف هذا الدرس ـ ١

 . الواردة يف هذا الدرس والتدرّب عليها فهم الطالب للكلمات اجلديدةـ ٢

اقتناء ، األلغام ، امتحان استرتاف ، افتعال ، ارتداء ، إحباط ، اختراق ، إذكاء ، ( 

التحرّي ، البىن التحتية ، جتنيد ، حتاك ، براءة االختراع ، برايل ، انتشال ، وظيفي ، 

حصني ، حصدت ،  حاضن ،مجّة ، حاسوب ، س ، يتسريب ، تنحية ، توعية ، تكر

عدوانية طرافة ، الطاقات الكامنة ، زفاف ، رياديّ ، رفات ، رفوف ، حنكة ، درع ، 

على قدم وساق ، فستان ، فوجئ ، كفاءات ، كوادر ، لفت ، مربمج ، حمدّد ، ، 

 ، یيرمي إليبطّئ ، هيمنة ، يألو جهداً ، نيل ، نبذ ، مكفوف ، مستنقع ، مقارعة ، 

 )يعيق 

 .ال الطالب للكلمات الواردة يف مجل متعدّدة استعمـ ٣

 .مقدرة الطالب على ترمجة النصوص اإلعالمية اليت مبستوى الدرس ـ ٤

  .حلّ الطالب لتمارين الدرسـ ٥

 
 
 
 

 املفردات واملصطلحات

 ، باطل کردنناكار كردن، خنثی كردن إحباط

 ، شکافنتنفوذ كردن، سوراخ كردن اختراق

 ور ساخنت عله، شبرافروخنت إذكاء
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  پوشيدن ارتداء

 ، مصرف کردنفرسايش استرتاف

  ، جعلساخنتبر،  کردنجعل افتعال

 انتخابيابی،  به دست آوردن، دست اقتناء

 ها  مين األلغام

 ، آزمون ضمن خدمتای دوره امتحان ميان امتحان وظيفي

بـاال آوردن   / دن بيـرون کـشي    جدا كردن، رها ساخنت، خالص کردن، جنات دادن،        انتشال

  )مثالً غريق را از آب(

 ثبت اختراع براءة االختراع

 ) نابينايان ۀويژ( خط بريل  برايل

 زيرساختها البىن التحتية

 بسيج كردن  جتنيد

 شود بافته می حتاك

 ، حتقيقوارسی، كاوش التحرّي

 ، عبور دادننلو دادن، نشت داد تسريب

 متمركز كردن تكريس

 ریبركنا تنحية

 ، بيدار كردن کردنآگاه توعية

 ، بسيارزياد، فراوان مجّة

 رايانه حاسوب

 كننده کحامی، تر و خشگيرنده،  درآغوش حاضن

 درو كرد حصدت

 مستحکمحمكم، ، استوار حصني
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 ] سياسی[درايت  حنكة 

 سپرزره،  درع

  هواپيماۀشده، الش ، جسد متالشیۀ جسد مردهماند باقی رفات

 ها ها، قفسه چهطاق رفوف

 پيشتازانه رياديّ

 عروسی  زفاف

 ها پتانسيل الطاقات الكامنة

 ت جذابيّ،لطافت طرافة

 انهخصمجتاوزكارانه،  ةعدوانيّ

 مستمرّ، پيگير على قدم وساق 

 ، پيراهن بلند زنانهلباس زنانه فستان

 غافلگير شد فوجئ

 نيروهای متخصّصها، لياقتها،  شايستگی الكفاءات

 پرسنلکادرها، نيروهای رمسی،  كوادر

  کرده كرد، اشارهجلب توجّ لفت

 شده افزاری شده، نرم نويسی ، برنامهشده ريزی برنامه مربمج

 ، مشخّصنمعيّ حمدّد

 ، مرداب، جلرتار، باتالقمنجالب مستنقع

 ، رويارويی، دست و پنجه نرم کردنمبارزه مقارعة

 نابينا  کور، مكفوف 

 ، دور ريخنتگذاشنت، دور انداخنتكنار  نبذ

 به دست آوردن نيل

 سلطه هيمنة
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 كند  میاز تالشی دريغ يألو جهداً

 كند ند میكُ يبطّئ

 ...، به قصدِ ...، به دنبالِ ...به هدفِ  یيرمي إل

 کند  می تراشی ، مانعشود مانع می يعيق

 
 
 
 

 مفردات يف االستعمال

 إحباط قانون احلصانة یرية النظام الشاهنشاهي يف إيران ممّا أدّى إلقام اإلمام اخلميين بتع : إحباط •

 .الذي كان األمريكان بصدد فرضه على إيران 

 استطاع بعض قراصنة اإلنترنت من اليافعني اختراق موقع وزارة الدفاع األمريكية  : اختراق •

 .البنتاغون 

 .فحم إلذكاء النار مروحة هواء على ال) الكباب ( يشغّل باعة الشواء  : إذكاء •

 .لقد كان الرجل على عجلة من أمره فارتدى البيجامة بدالً من البنطال وانطلق يف الشارع  : ارتداء •

لقد استرتفت القوى الكربى طاقات الشعوب املستضعفة من خالل إشعال نريان احلروب  : استرتاف •

 .فيها 

 لكنّه فهم أنّ شجارمها كان مفتعالً  ،عحاول أخي أن حيجز بني شخصني يتشاجران يف الشار : افتعال •

 .بعد أن انتشل أحدمها حمفظة نقوده 

بعد لفّ ودوران طويلني يف السوق ، اقتنيت أخرياً القميص الذي نال إعجايب ، لكنّي عندما  : اقتناء •

 . البيت تبيّن يل أنّ مقاسه غري مناسب یوصلت إل

خالل زرع أنواع األلغام ، إالّ أنّ هذه األلغام تبقى حتاول اجليوش إعاقة حركة أعدائها من  : األلغام •

 .بعد احلروب ويذهب ضحيّتها الكثري من الناس 
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اً الستخدام بعض املذيعني فشاركت فيه و أقامت اإلذاعة والتلفزيون امتحاناً وظيفيّ : امتحان وظيفيّ •

 .لإلذاعة  إالّ أنّين مل أمارس عملي إالّ بعد سنوات حني صار صديقي مديراً  ،جنحت

 .على كلّ خمترع أن يسجّل اختراعه وحيصل على براءة اختراع كي ال تضيع أتعابه  : براءة االختراع •

 .يقال للخطّ البارز الذي ميكّن املكفوفني من القراءة خطّ الربايل  : برايل •

يّة يف اقتصاد أوّل ما يتعرّض لاليار يف احلروب هي البىن التحتيّة ملا هلا من أمهّ: البىن التحتية  •

 .الشعوب 

  إدارة التجنيد أخربوه أنّ مدّة اخلدمة العسكرية قد زادت مبقدار یعندما ذهب ابين إل : جتنيد •

 .شهرين 

 .حياك السجّاد يف معظم البيوت اإليرانية يف األرياف  : حتاك •

 .قامت الشرطة بتحرّيات طويلة مثّ استطاعت إلقاء القبض على القاتل  : التحرّي •

 .بعد أن سرّب اجلاسوس مقداراً كثرياً من املعلومات هرب من دون أن يقع يف قبضة العدالة  : بتسري •

 .أصدر املدير العامّ أمراً بتنحية املوظّف املرتشي  : تنحية •

 .متارس وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي دور التوعية يف اتمع  : توعية •

 .إلاء الرسالة لكن دون جدوى كرّست جهودي يف األيّام األخرية  : تكرّس •

 .رغم أنّي واجهت مصاعب مجّة يف إجناز املشروع إالّ أنّي أيته وهللا احلمد  : مجّة •

 .إنّ جهاز املخابرات يؤدّي دوراً فاعالً وإجيابياً يف احلفاظ على أسرار البلد : جهاز املخابرات  •

 كلّ ساعة كيال تصاب عينُك عندما تعمل على احلاسوب حاول أن تأخذ استراحة يف : حاسوب •

 .باألذى 

 .إنّ هذه املرأة هي حاضنة ذلك الطفل اليتيم نذرت نفسها هلذا األمر :   حاضن •

 .حصد املزارعون القمح يف بداية الصيف وهم مبتهجون  : حصدت •

 .إنّ اإلمامة هي درع اإلسالم احلصني وقوّته املنيعة  : حصني •

 .بدّ أن يتّصف احلاكم بالتقوى  د ، بل الال تكفي احلنكة إلدارة البل : حنكة •
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 .كان يف يد املقاتل درع يقيه ضربات السيوف لكنّه ألقاه أرضاً بعد أن شعر بضعف خصمه : درع  •

 .بعد يومني من البحث والتحرّي متكّن فريق اإلغاثة من العثور على رفات الطائرة املتحطّمة  : رفات •

 .ف اليت رُصفت عليها العقاقري النباتية كان دكان العطار مليئاً بالرفو : رفوف •

 .لقد مارس السيد حسن نصر اهللا دوراً رياديّاً يف تعزيز إمكانات املقاومة اإلسالمية  : رياديّ •

 .مسعتُ جَلَبَةً من بعيد فعلمت أنّ زفافاً جيري يف القرية ااورة  : زفاف •

 . طاقات فاعلة یلدى الشباب فتحوّهلا إل الطاقات الكامنة یعليك أن تتعرّف إل:  الطاقات الكامنة  •

 .كان والدي رمحه اهللا صاحب ظرافة نادرة وال خيلو لسانه من الطرافات احللوة  : طرافة •

 .ة للغاية إنّ طبيعة السياسة األمريكية عدوانيّ : ةعدوانيّ •

 .زال العمل على إنشاء املطار اجلديد جارياً على قدم وساق  ما: على قدم وساق  •

 .اشترت ابنيت فستاناً مجيالً لدميتها :  فستان •

 .فوجئ الطلبة بأنّ األستاذ قد كتب األسئلة من موضوعات خارجة عن الكتاب  : فوجئ •

 .استطاعت هذه اجلامعة أن تعدّ كفاءات ماهرة يف شتّى االختصاصات  : كفاءات •

 .يفتقر املستشفى للكوادر املتخصّصة يف جمال التلقيح  : كوادر •

نتباهي وجود عدد كبري من العمال العاطلني عن العمل يقفون عند الزقاق بانتظار من لفت ا : لفت •

 .يشغّلهم 

 .كانت الطائرة حتلّق من دون طيّار وذلك وفق جهاز مربمج باحلاسوب  : مربمج •

 .إنّ عملك حمدّد حالياً باملذاكرة والدراسة ، وبعد أن تتخرّج ميكنك أن تباشر يف العمل  : حمدّد •

 .احلمد هللا لقد جنا هذا الشابّ من مستنقع اإلدمان على املخدّرات :  عستنقم •

 .عُرف عنه أنّه رجل صلبٌ مشهور مبقارعة الصعاب  : مقارعة •

 .كان املكفوف يلوّح بعصاه البيضاء ليعرب الشارع إالّ أنّ منظره مل يؤثّر يف نفوس السائقني :  مكفوف •

 .خلالفات والتعايش بسلم ووئام  نبذ ایدعا القائد شيوخ الطوائف إل : نبذ •

 .ال تُنال املطالب إالّ بركوب الصعاب  : نيل •
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 .حياول االستكبار العاملي فرض هيمنته على الدول الضعيفة  : هيمنة •

 .مل يألُ والدي جهداً يف سبيل دراستنا وحصولنا على شهادات عالية : يألو جهداً  •

 .ز معامالم منذ الصباح ال تبطّئ العمل ، فالناس بانتظار إجنا : يبطّئ •

 .ب يف إجناز املشروع  إسهام أكرب عدد من الطالّیترمي اخلطّة إل: يرمي إلی  •

 .لو كنت حبقّ صابراً فال ينبغي أن يعيقك كالم الناس عن بلوغ بغيتك  : يعيق •

 
 
 
 

  أخبار سياسيّة

ط املؤامرات العدوانية اليت  ضرورة إحبایـ شدّد الناطق باسم حركة حزب اهللا على موقف حزبه الرامي إل

حتاك ضد الشعب اللبناين ، معرباً عن أمله بأن تعود مجيع األطراف اليت سامهت يف افتعال األزمة وإذكاء 

 . لبنان ینار الفتنة عن مواقفها وأن تكرّس جهودها ومساعيها إلعادة اهلدوء إل

 خالل البصرية الربّانية واحلنكة السياسية      لقد استطاع اإلمام اخلميين ومن    : ـ قال خطيب اجلمعة يف طهران       

أن ميارس دوراً رياديّاً يف توعية املسلمني وانتشال جيل الشباب من مستنقع الثقافة الغربية وجتنيد الطاقات                

 .الكامنة فيهم ملقارعة قوى الشرّ واهليمنة 

س من تـسريب معلومـات   ـ أصدر رئيس الوزراء أمراً بتنحية رئيس جهاز املخابرات بعد أن متكّن جواسي           

 األعداء ، وقد صرّح الرئيس اجلديد هلذا اجلهاز بضرورة ترميم الـبىن التحتيـة ألجهـزة األمـن                   یخطرية إل 

 .بعدما باتت عرضة لالختراق وقلّة الكفاءات الالزمة 

 تـشكيل  ـ طالب األمني العامّ ملنظّمة املؤمتر اإلسالمي الدول اإلسالمية بنبذ اخلالفات وبالتعاون مـن أجـل           

اسـترتاف طاقـات      يفدرع حصني أمام خماطر الصهيونية العاملية وحاضنتها أمريكا اللتني ال تـألوان جهـداً               

 .املسلمني 
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 ةأخبار اجتماعيّ
زال جارياً على قدم وساق ، إالّ أنّنا نواجـه           إنّ البحث ما  : قال رئيس مركز التحرّي عن رفات الشهداء        ـ  

عمل ؛ أمهّها األلغام املتبقّية من أيّام احلرب املفروضة واليت حصدت حلدّ اآلن             صعوبات مجّة تعيقنا وتبطّئ ال    

 .مئات الضحايا من األهايل وكوادر املركز 

ـ               ارتـداء فـستان زفافهـا خـالل أداء امتحـان            یـ يف واقعة ال ختلو من الطرافة ، اضطرّت معلّمة صينية إل

ة التربية والتعليم قد أجّلـت موعـد االمتحـان ليـوم            وظيفي ، وذلك بعد أن فوجئت يف آخر حلظة أنّ إدار          

فما كان من هذه العروس إالّ أن تتّفق مع عريسها على تغـيري             . واحد ، وهو اليوم الذي كان حمدّداً لزفافها         

 . مقرّ االمتحان ليضربا بذلك عصفورين حبجر واحد یحملّ الزفاف إل

ة باملكفوفني ، وأوضـحت الطالبـة الـيت    صّة مكتبة خال مشروع من نوعه إلقامـ متكّنت طالبة من إجناز أو 

تدرس يف الصف الثالث الثانوي أنّ اختراعها اجلديد سيمكّن ضعاف البصر واملكفوفني مـن اقتنـاء الكتـب                  

ـ                أنّهـا تـسعى لنيـل بـراءة         یاملوضوعة على الرفوف عن طريق برايل مربمج على احلاسـوب ، ولفتـت إل

  .ته على أحد الربامج اهلندسية يف احلاسوباالختراع ملشروعها ، والذي أجنز

 



 

 



 

 ١٣٥

  عشرمساالدّرس اخل



 

 

 
 
 
 
 

 أهداف الدّرس

 .فهم الطالب لألخبار الواردة يف هذا الدرس ـ ١

 .فهم الطالب للكلمات اجلديدة الواردة يف هذا الدرس والتدرّب عليها ـ ٢

االحنطاط ، أشالء مبعثرة ، ، استنفار إزاحة الستار ، استعداد ، ى ، أردإخضاع ، ( 

حازمة ، اجلندي اهول ، تعميم ، التواجد ، تسوّل له نفسه ، تطاول ، تستدعي ، 

طرد مفخّخ ، صارخة ، ضارية ، شرب ، دول عدم االحنياز ، الرعايا ، رقيّ ، مساحة ، 

ات ، متنامية ، املتعدّدة اجلنسيّلقي مصرعه ، القائم باألعمال ، النريان ،  فتح، طمر 

 )، ينشد ة ، الواعي افيّاهلجمة الثق نُصب ،، منيع ، مفعم 

 .استعمال الطالب للكلمات الواردة يف مجل متعدّدة ـ ٣

 .مقدرة الطالب على ترمجة النصوص اإلعالمية اليت مبستوى الدرس ـ ٤

 .حلّ الطالب لتمارين الدرس ـ ٥

 
 
 
 

 املفردات واملصطلحات

 ، به تسليم واداشنتبه زانو درآوردن إخضاع

 شتکُن افکند، از پای درآورد، به زمي ىأرد

 یبردار پرده إزاحة الستار

 یآمادگ استعداد
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 باش ، آمادهيروفراخوان ن استنفار

  پراکنده)اعضای (یاندامها أشالء مبعثرة

 یسقوط، قهقر االحنطاط

 خواند یفرا م تستدعي

 ردخو  میبينفس خود فراز ، کند میکند، هوس  میبه ذهنش خطور  تسوّل له نفسه

 ، پا را فراتر ادن، جتاوزیدراز دست تطاول

 خبشنامه، دستورالعمل، يدنت خبشيعمومعمومی کردن،  تعميم

 حضور التواجد

 سرباز گمنام اجلندي اهول

 ساز سرنوشتمصمّم، ، قاطع حازمة

 درمتعهّي غیکشورها دول عدم االحنياز

 اتباع الرعايا

 ، پيشرفتیترقّ رقيّ

 )حضرت( خبشندگی، کَرَم، سخاوت، لقب بزرگان دين خبشش، مساحة

 وجب شرب

 ، آشکار، واضحزي، متماپررنگ خواهنده،  فرياد زننده، پناه صارخة

 ، شديدانباري، زآور يانز ضارية

 شده  یگذار  مببۀبست طرد مفخّخ

، بـه خـاک      دفـن  ن،، چال كرد  ن، زير خاک خمفى كرد    )حفره را از خاک    (نپر كرد  طمر

 سپردن

 آتش گشودن فتح النريان

 کاردار القائم باألعمال

 کشته شد لقي مصرعه
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 یتيچند ملّ املتعدّدة اجلنسيات

 روز افزون، رو به گسترش متنامية

 ، آکندهر، پُسرشار مفعم

 استوار، ري حمکم، نفوذ ناپذبسيار منيع

 ادبودي ۀمجمسّ نُصب

 یاجم فرهنگ ةاهلجمة الثقافيّ

 ، هشيارانه آگاهانهآگاه، الواعي

 است ...  خواستاراست، ... به دنبالِآيد،  برمی... کند، در پی  جستجو می ينشد

 
 
 
 

 مفردات يف االستعمال

 . مائدة املفاوضات ی اخلارجني على القانون وجرّهم إلوأخرياً متّ إخضاع : إخضاع •

 .داه قتيالً ني يف قلبه فأريف شجار بني شابّني طعن أحدمها اآلخر بسكّ : ىأرد •

 .متّ إزاحة الستار عن لوحة الفنان املعاصر حبضور عدد من ذويه وأصدقائه :  إزاحة الستار •

 .متارس اجليوش املناورات بني احلني واآلخر حلفظ استعدادات جنودها  : استعداد •

لعاصمة قامت الشرطة باستنفار مجيع وحداا للحيلولة دون أعمال الشغب اليت انتشرت يف ا             : استنفار •

 .الفرنسية 

واجه قانون احلصانة األمريكية استنكار العلماء وأبناء اتمع اإليراين فاضطرّ الشاه إللغائـه              : استنكار •

. 

 .وصلتُ بعد االنفجار بدقائق قليلة وراعين منظر األشالء املبعثرة يف كلّ مكان :  أشالء مبعثرة •

 . واتّصف ا قادة حزب البعث يف العراق مل تكن صفة بشعة من صفات االحنطاط إالّ: االحنطاط  •

 .استدعاين والدي وطلب منّي أن أجنز بعض أعماله  : تستدعي •
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 ١٣تَصِفُونَ﴾ للَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاا مْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَ لَكُمْ أنْفُسُكُمْ أ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ﴿:  تسوّل له نفسه •

 فتوى إعدام سلمان رشدي كيال يتطاول اآلخرون على املقدّسـات           لقد أصدر اإلمام اخلميين    : تطاول •

 .اإلسالمية

 .أصدر املدير تعميماً يشمل كلّ الدوائر املعنيّة بالقانون اجلديد  : تعميم •

 .ال يتواجد األستاذ يف مكتبه إالّ يف أيّام الثالثاء واألربعاء  : التواجد •

 . من اجلنود اهولني دُفن يف جامعتنا رفات أربعة:  اجلندي اهول •

 .قد تكون القوانني واملقرّرات حكيمة نافعة ، إالّ أنّها لن تنفع الناس ما مل تكن حازمة  : حازمة •

 .يقال للدول اليت ال تنتمي يف سياساا ال للشرق وال للغرب دول عدم االحنياز : دول عدم االحنياز  •

 . إيران یاإليرانيّني والعراقيّني عنوة إلالرعايا سفّر النظام البعثي الظامل الكثري من  : الرعايا •

 . رقيّ البلد وتنميته یمور يف البلد من شأنه أن يؤدي إلإنّ تسلّم الشرفاء املخلصني لزمام األ : رقيّ •

 .سليم   إنّ يف املوسوعات احلديثية ما يستقطب كل ذي عقل  :قال مساحة آية اهللا الريشهري : مساحة •

 .ضيع شربان ونصف طول ولدي الر:  شرب •

 . تلفت النظر  صارخةٌإنّ األلوان يف هذه اللوحة : صارخة •

وقعت معارك ضارية بني قوات الدرك واملهرّبني أسفرت عن مقتل ثالثة عـشر شخـصاً مـن                  : ضارية •

 .الطرفني 

خ طرد مفخّ   بل قد تكون عن انفجار      ، ليست كل العمليات اليت جتري يف العراق انتحارية        : طرد مفخّخ  •

 .نسان بريء ال يعلم ما بداخله إحيمله 

 . جديد نفاياتِ يف مكبّةُ الطمرت البلديّ:  طمر •

 .يف مسريات عارمة لتشييع جثمان اإلمام اخلميين  كانت احلشود اهلادرة تسري : عارمة •

 .غمي عليه اُ لليوم الثالث على التوايل وقد إنه مل يتناول الطعام: على التوايل  •

 .ها اد جشع النريان على الغزالن يف الغابة فأرداها كلّ صيّفتح: فتح النريان  •

                                                 
 .١٨/  يوسف  )١٣( 
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 . القائم باألعمال شؤون مراجعي السفارة عند غياب السفري یيتولّ: القائم باألعمال  •

 .لقي يافع مصرعه عندما صعد عمود الكهرباء وصعق بالتيار العايل :  لقي مصرعه •

 .ة حلفظ مصاحلها ات أعماالً سياسيّدة اجلنسيّمتارس بعض الشركات املتعدّ: املتعدّدة اجلنسيّات  •

 .زالت الصحوة اإلسالمية متنامية كلّما حاولت األنظمة احتواءها  ما: متنامية  •

 .ة والنشاط كنت يف أيام شبايب مفعماً باحليويّ :مفعم  •

 .تقدّم اجلامعة الطعام ملنتسبيها بسعر خمفّض  : منتسب •

 .يعة حول زعيم املقاومة ليحولوا دون اعتقاله من قبل الشرطة كوّن الناس دروعاً بشريّة من : منيع •

 .يقع نصب األمّ يف ساحة حمسين يف العاصمة طهران  : نُصب •

ة الغربية ، وال ميكـن درء هـذه اهلجمـة إالّ    يعترب اإلنترنت خري وسيلة للهجمة الثقافيّ: ة اهلجمة الثقافيّ  •

 .من خالل اإلنترنت نفسه 

 .الواعي ألبناء الشعب أثراً فاعالً يف جناح االنتخابات إنّ للحضور : الواعي  •

 .شجب الطالب تآمر األجانب وتواطؤ احلكومة معهم يف ب ثروات البالد : يشجب  •

 .سَبّب األذى لآلخرين من دون قصد اُ  أنشدُ اخلري من عملي وإذا يبكنتُ : ينشد •

 
 
 
 

 ةأخبار سياسيّ

وقد وصـف   .  مجعاً من العاملني يف احلقل الثقايف و اإلعالمي يف إيران            ـ استقبل قائد الثورة اإلسالمية اليوم     

مساحته التواجد الواعي والشامل للقوى الثورية واملؤمنة يف هذه امليادين بأنّه سدّ منيع بوجه اهلجمة الثقافية                

ادل الثقايف بـني    وقد أكّد مساحته على ضرورة استمرار التب      . املوسّعة لالستكبار ضدّ الشعب اإليراين املسلم       

رب تعميم حالـة االحنطـاط اخللقـيّ والفـساد          عإنّ األعداء ينشدون و   : ا قائالً   الشعوب ملا فيه خريها ورقيّه    

 .والرذيلة ، القضاء على الثقافة الوطنية 
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ـ وزارة اخلارجية املصرية تستدعي القائم باألعمال اإلجنليزي يف القاهرة وتبلغه قرارها بإبعاد مخـسة مـن                 

 . ايا اإلجنليز اثنان منهم من منتسيب السفارة اإلجنليزية وذلك بسبب قيامهم بأنشطة خمالفة للقانونالرع

 حتـاول واشـنطن     ىمتنامية تشجب االتفاق األمـين الـذ      ـ تشهد املدن العراقية مظاهرات استنكار عارمة و       

ايل مدينـة الـصدر      اشـتباكات ضـارية بـني أهـ        یوقد حتوّلت بعض هذه املظاهرات إل     فرضه على بغداد ،     

ات التحالف اليت تعيش حالة اسـتنفار لليـوم الرابـع علـى             هذا وقد قامت قوّ   . ات املتعدّدة اجلنسيات    والقوّ

ة فيها دف إخضاع األهايل ممّا أسفر عن استشهاد العـشرات منـهم وإصـابة               التوايل بقصف املراكز احليويّ   

 .آخرين جبروج بليغة 

دم االحنياز ينتقد اتمع الدويل لعدم اختاذه خطوات حازمة لوقف االنتـهاكات            ـ األمني العامّ ملنظمة دول ع     

 .الصارخة حلقوق اإلنسان اليت يرتكبها الصهاينة ضدّ أطفال االنتفاضة اإلسالمية 

 
 
 
 

 خبار عسكريّةأ
تعداد القـوى  إنّ اسـ : قال القائد العامّ للقوات املسلّحة يف مراسم إزاحة الستار عن نُصب اجلندي اهول ـ  

إنّ األعداء باتوا يعلمون : وأضاف . العسكريّة يف البالد قد بلغ أفضل مستوياته يف السنوات العشر األخرية      

جيّداً أنّ شعبنا لن يتحمّل أيّ تطاول على البالد ولسوف يعود من تسوّل هلـم أنفـسهم املـساس بـسيادتنا                     

 . من أراضينا الوطنية ، أشالء مبعثرة إذا ما تعرّضوا لشرب واحد 

ـ يف جوّ مفعم بالتوتّر واالضطراب شهدت العاصمة الكورية مظاهرات عدمية النظري وذلك بعـد أن فتحـت                  

يذكر أن املظاهرات يف سيئول والعديد من املـدن       . الشرطة النريان على املتظاهرين وأردت شابّاً منهم قتيالً         

 .ا على طمر النفايات النووية األمريكية يف كوريا الكورية قد انطلقت بعد أن أعلنت احلكومة عن موافقته

ـ أعلنت أجهزة األمن اجلزائريّة أنّ شخصاً لقي مصرعه وأصيب آخرون جبروح يف انفجار طرد مفخّـخ يف                  

 .أحد شوارع مدينة البليدة اليت تبعد مخسني كيلومتراً عن اجلزائر العاصمة 



 

 



 

 ١٤٣

 عشرسادسالالدّرس 



 

 

 
 
 
 
 

 أهداف الدّرس

 .الواردة يف هذا الدرس فهم الطالب لألخبار ـ ١

 .فهم الطالب للكلمات اجلديدة الواردة يف هذا الدرس والتدرّب عليها ـ ٢

 ، التطعيم ، یإبّان ، استرداد ، استعادة ، استغالل ، أصداء ، انتَزَع ، تثمر ، تطرّق إل( 

التلوين بالذهب ، متاثيل ، تنصري ، جناح ، دار الرعاية ، دمج ، ذهول ، سجلّ ، 

 ، قَسْر ، ، عمالة ، فضّة ، الفنّ التشكيليّ  ، مساسرة ، سيّاح ، شحّة ، عتبة، سَلْخ سطو

 ، منشآت ، منهمك ، نشبت ، ب ، هامش ، يعرّج قَلّدَ ، مشادّة ، امللحق الثقايفّ

 )، يقف وراء  على

 .استعمال الطالب للكلمات الواردة يف مجل متعدّدة ـ ٣

 .لنصوص اإلعالمية اليت مبستوى الدرس مقدرة الطالب على ترمجة اـ ٤

 .حلّ الطالب لتمارين الدرس ـ ٥

 
 
 
 

 املفردات واملصطلحات

 ...، طیّ ...، در زمانِ ...هنگامِ  إبّان 

 ریيگ بازپس استرداد

 گيری بازپس استعادة

 كشی استثمار، ره استغالل 
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 بازتاا أصداء 

 گرفت، بيرون کشيد، به زور كَند، به زور جدا كرد انتَزَع

  خبش است)مثر (دهد، نتيجه دهد، نتيجه می ميوه می تثمر 

 گوشزد كرد، اشاره كرد  یتطرّق إل

ـ        » كـاری  خامت«ی  ادر اينجا به معن    التطعيم  پيونـد زدن  «ی او در علـم كـشاورزی بـه معن

  است»درختان

 تذهيب  هب التلوين بالذّ

 ها کها، صورت مهجمسّ متاثيل 

 ين مسيحيت درآوردن يصرانی كردن، كسی را به آن تنصري 

 ، بالغرفه جناح 

 سرپرستان پرورشگاه، حملّ نگهداری بی دار الرعاية 

 ادغام، خلط دمج 

 ب، ناباوریت و پريشاىن، تعجّ ذهول 

 پرونده سجلّ 

 ، دستربدسرقت سطو 

 كَندن، جدا كردن سَلْخ 

 دالّالن مساسرة 

 جهانگردها، ها توريست سيّاح 

 ، کاهشكمبود شحّة 

 گرفت دربر ضمّ 

 ، آستاندرگاه، مرز عتبة 

 مزدوری، وابستگی عمالة 

 نقره فضّة 
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 میهنر جتسّ الفنّ التشكيلي 

 زور، اجبار قَسْر 

 چيزی را به گردن كسی آويخت قَلّدَ 

 نزاع، درگيری مشادّة 

  فرهنگیۀوابست  امللحق الثقايفّ

 تساتأسي منشآت 

 درگير، مشغول منهمك 

 شدور  برافروخته شد، شعله نشبت 

 چپاول، غارت، سرقت ب 

 حاشيه هامش

 مدال وسام

 ]به کسی[زند  ، سر می]بر مطلب يا مكانی [كند گذر میکند،  ايستد، توقّف می می يعرّج على 

 .)دهد  مینشانای را   پديدهۀ فتاين عبارت دليل. (است... است، دليلِ ... باعثِ  يقف وراء 

 
 
 
 

 مفردات يف االستعمال

هاجر والدي بلدنا إبّان انتفاضة اخلامس عـشر مـن خـرداد ومل يعـد إالّ بعـد انتـصار الثـورة                : إبّان •

 .اإلسالمية 

 .استطاع جنودنا األبسال استعادة خرمشهر يف الثالث من خرداد : استرداد  •

 .ي املغتصبة يف فلسطني بدّ من استعادة كافّة األراض ال : استعادة •

 .مينع اإلسالم االستغالل اخلارج عن حدّه الطبيعي ملا فيه من تضييع حلقوق اآلخرين  : استغالل •

 .كان النفجار حرم اإلمامني اهلادي والعسكري أصداء وسيعة ومؤملة يف نفوس الشيعة  : أصداء •
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 .الشرطة اعتقلته فوراً لكنّ ، انتزع اللصّ السوار من معصم الطفلة الصغرية  : انتَزَع •

 .لكلّ شيء مقاس وحدة يقاس ا ووحدة النفط هي الربميل  : برميل •

 .أمثرت جهود معلّمنا بعد أن متكنّا من االعتماد على أنفسنا يف حلّ املشاكل  : تثمر •

 فهل ميكنك أن تتوسّع يف املوضوع ؟،  موضوع اإلدمان یتطرّقتَ يف حديثك إل : یتطرّق إل •

 .إنّ فنّ التطعيم فنّ فارسيّ مازال قصب السبق فيه ألهايل إصفهان  : التطعيم •

 .هب ن بالذّب أو ملوَّيقال للمصحف املكتوب مباء الذهب مُذَهَّ: هب التلوين بالذّ •

 .مثّ يعكفون على عبادا ، كان الناس يف اجلاهلية يصنعون بأيديهم متاثيل : متاثيل  •

 .ة األفريقية  األفارقة ليسهُلَ بذلك استعمار القارّقامت الكنيسة األوربية بتنصري : تنصري •

 .اً ألنّ كتبهم رخيصة نسبيّ؛ أكثر األجنحة استقطاباً للزائرين هو جناح مؤسّسة األعلمي  : جناح •

 .نشأ هذا الشابّ يف دار رعاية األيتام ، لكنّه كان مثاالً يُحتذى به يف األخالق : دار الرعاية  •

 .واحداً يّاً قوني الرياضيّني فكوّنا فريقاً متّ دَمج الفريق : دمج •

 أنّـه   لكـن تبـيّن يل    ،  شعرت بالذهول عندما رأيت الرجل يقوم حبركات جنونيـة يف الـشارع              : ذهول •

 .برنامج الكامريا اخلفيّة 

 .كلّ إنسان يزعم أنّ سجلّه مزدهر ومضيء إالّ أصحاب اإلنصاف  : سجلّ •

 .على أحد البنوك طبق خطّة مدبّرة وحمكمة قامت جمموعة من اللصوص بالسطو  : سطو •

 .سَلَخَ القصّاب جلد اخلروف بعد أن ذحبه  : سَلْخ •

 .ش السماسرة على الوساطة يف البيع والشراء ييع : مساسرة •

  .إليهااح السيّ توافد ةکثرتعيش سوريّة على  : سيّاح •

صـي دومـاً باالقتـصاد يف اسـتعمال         نواجه هذا الصيف شحّة يف املياه ولذلك فإنّ دائرة املاء تو           : شحّة •

 .املياه 

 .إنّ الشيعة اإلمامية يطريون بأفئدم حنو العتبات املقدّسة أينما كانوا  : عتبة •

 .لقد باتت عمالة وليد جنبالط للكيان الصهيوين شيئاً ال خيفى عن ابن بشر  : عمالة •
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 .ليس ارتداء احلليّ الفضيّة حمرّماً على الرجال  : فضّة •

 .ة تقيم وزارة اإلرشاد بني احلني واآلخر معارض للفنون التشكيليّ : ّلتشكيليالفنّ ا •

 .إنّ التعليم ينبغي أن يكون عن رضا القلب . ال ميكن تعليم اآلخرين شيئاً قسراً  : قَسْر •

الـث  ل بالوسام الذهيب والفائز الثـاين بالوسـام الفـضّي والفـائز الث    ة الفائز األوّ قلّد رئيس البلديّ   : قَلّـدَ  •

 .بالوسام الربونزي 

 .حدثت مشادّة بني رجلني وكان نصييب منها لكمة يف عيين اليمىن  : مشادّة •

ـ  اإليراين يف فرنسا     إنّ امللحق الثقايفّ  :  امللحق الثقايفّ  • شط للغايـة حبيـث اسـتقطب مجعـاً كـثرياً مـن             ن

 .الفرنسيّني حنو بلدنا 

 . إالّ النشاطات السلمية إنّ املنشآت النووية اإليرانية ال متارس : منشآت •

 .صبتُ بالفزع فجأة اُكنت منهمكاً يف املطالعة وإذا بيد تربّت على كتفي ف : منهمك •

 .نشب حريق هائل يف مصنع للورق أحلق أضراراً مادّيّة جسيمة فيه  : نشبت •

 .إنّ أسوء الناس هم الذين يقومون بالنهب والسرقة أيّام احلروب أو الزالزل  : ب •

 .يف على هامش املؤمتر الذي أقامته شركتنا اكان للمدير العامّ لقاء صح : هامش •

 .يف آخر حماضرام ) عليه السالم ( غالباً ما يعرّج اخلطباء على مصيبة اإلمام احلسني  : يعرّج على •

 .إنّ بعض العصابات االقتصادية تقف وراء الغالء الفاحش الذي أملّ بالبلد  : يقف وراء •

 
 
 
 

 سيّةأخبار سيا

 أنّ التهديد الذي أطلقـه الكيـان الـصهيوين بقـصف            " أوبك   "مة الدول املصدّرة للنفط     ـ اعترب رئيس منظّ   

املنشآت النووية اإليرانية هو الذي يقف وراء ارتفاع أسعار النفط يف األسواق العاملية وليس سـببُ الزيـادة    

مة منهمكة يف   م الدول األعضاء يف هذه املنظّ      إنّ معظ  : وأوضح قائالً . ة العرض يف األسواق     يف األسعار شحّ  
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ـ         یوأشار رئيس أوبك إل   . إنتاج النفط أكثر من طاقاته        عتبـة مئـة     ی دور السماسرة يف زيـادة األسـعار إل

 .وأربعني دوالراً للربميل الواحد 

لكنديـة  ـ يتلقّى حنو مثانني ألف شخصٍ من السكّان األصليّني لكندا اليوم اعتذارات رمسية مـن الـسلطات ا             

عَ فمنذ اية القرن التاسع عشر وحىت تسعينات القرن العـشرين ، اُنتُـزِ            . بعد أن كانوا ضحايا الدمج الثقايفّ       

دخلـوا دورَ الرعايـة الـيت تـديرها         اُان األصليّني من أهاليهم قـسراً و      حنو مئة ومخسني ألف طفل من السكّ      

ف تنصريهم وسـلخهم مـن هويّتـهم ولغتـهم          مؤسّسات مسيحية بإشراف من احلكومة الفدرالية وذلك د       

ويذكر معظم الذين مرّوا ذه الدور أنّهم وفضالً عن القساوة يف التعامل فقد تعرّضـوا السـتغالل                 . األصلية  

  .مادّيّ ومعنويّ وجنسيّ

ة بني وزيري اخلارجية السوري والسعودي أصداء واسعة يف وسائل اإلعـالم العربيـة              ـ تركت مشادّة كالميّ   

وكان اجتماع وزراء اخلارجية العرب قد تناول األزمة اللبنانية الراهنة بالبحـث فنـشبت معركـة                . غربية  وال

 موضوع املقاومة اإلسالمية اللبنانية ووصفها      یكالميّة بني الوزيرين بعدما تطرّق سعود الفيصل يف حديثه إل         

ن هي أبرز ما حيويه سجلّه األسود ؛ مضيفاً         بالطائفية ، فردّ عليه الوزير السوري بأنّ عمالة الفيصل لألمريكا         

 .أنّ منشأ الطائفية يف العامل اإلسالمي هي السعودية ال غري 

 
 
 
 

 أخبار ثقافيّة

ات  اإليراين ببغداد ووزير الثقافـة واإلعـالم الـسوريّ وشخـصيّ            من امللحق الثقايفّ   اًيف لقاء ثقايفّ ضمّ كلّ    ـ  

 إنّ احلملة العاملية اليت أطلقها بلـده السـترداد القطـع            :ئ   العراقي ة أخرى ، قال رئيس املتحف الوطين      ثقافيّ

ـ         یاألثرية املنهوبة من املواقع األثرية العراقية مل تثمر حىت اآلن سوى يف استعادة سـبعمئة قطعـة هُرّبـت إل

اق  إنّ القطع األثرية املنهوبة يف عمليات السطو الـيت تعرّضـت هلـا متـاحف العـر                 : وأوضح قائالً . سورية  

 من األمريكان ومبشاركتهم إبّان الغزو األمريكي للعراق قد بلغت حوايل ألف وستمئة             رأیومواقعه األثرية مب  

 .قطعة ، معظمها يف أوربا وأمريكا 
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 جبـائزة فرانكفـورت للـسالم الـيت         " آنسلم كيفر    " األملاين    فاز الفنّان التشكيليّ   ين وسط ذهول احلاضر   ـ

ة وسام السالم تقديراً لرسومه ومتاثيله      ولقد قلّدته اهليأة التحكيميّ   . ملهمّة يف أملانيا    تعترب من اجلوائز األدبية ا    

 .اليت حتمل معها رسالة ضدّ احلرب 

ـ على هامش أعمال املتحف الفنّي يف مدينة إصفهان افتتح معرض للصناعات اليدوية األصيلة يف هذه 

التلوين بالذهب والفضّة أنظار روّاد املعرض ومعظمهم من املدينة وقد استقطب اجلناح اخلاصّ بفنّ التطعيم و

 .ة اجلميلة  يعرّجون كلّ عام على هذه املدينة السياحيّنالسيّاح األجانب الذي


