
1 
 

 الوحدة األولى: العناية بالصحة

 جمعها الكلمة جمعها الكلمة جمعها الكلمة

 أدوية دواء( 3 أطباء ( طبيب2 آالم ( ألم1

   أشياء ( شيء5 أمراض ( مرض4

 
 الوحدة الثانية: الترويح عن النفس

 جمعها الكلمة جمعها الكلمة جمعها الكلمة

 فوائد فائد -11 أمور أمر -6 آراء رأي -1

 أخالق خلق -12 أنشطة نشاط -7 بيوت بيت -2

 أوقات وقت -13 أنفس نفس -8 أبواب باب -3

 عوامل عامل -14 أقدار قدر -9 أوالد ولد -4

 عناصر عنصر -15 أبدان بدن -10 كتب كتاب -5

 
 

 الوحدة الرابعة: الحياة الزوجية

 جمعها الكلمة جمعها الكلمة جمعها الكلمة

 مساجد مسجد -9 ناس إنسان -5 ماليين مليون -1

 معلمون معلم -10 مكتبات مكتبة -6 مليارات مليار -2

 جبال جبل -11 قلوب قلب -7 مدن مدينة -3

 مشاعر مشعر -12 عصور عصر -8 أماكن مكان -4

     النسوة المرأة -13

 
 الوحدةالخامسة: العلم والتعليم

 جمعها الكلمة جمعها الكلمة جمعها الكلمة

 حضارات حضارة -11 مسلمون مسلم -6 قرى قرية -1

 مدارس مدرسة -12 أيام يوم -7 أغنياء غني -2

 طالب طالب -13 أطباء طبيبة -8 بالد بلد -3

 طالبات طالبة -14 جامعات جامعة -9 أشهر شهر -4

 أبناء ابن -15 كلمات كلمة -10 أقدام قدم -5

     شهادات شهادة -16

 
 المهنالوجدة السادسة: 

 جمعها الكلمة جمعها الكلمة جمعها الكلمة

 أعمال عمل -11 كثيرات كثيرة -6 شركات شركة -1

 قدرات قدرة -12 مساعدات مساعدة -7 مقابالت مقابلة -2

 أسر أسرة -13 خبرات خبرة -8 كليات كلية -3

 أميال ميل -14 أفراد فرد -9 مشكالت مشكلة -4
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 مصالح مصلحة -15 مهن مهنة -10 حكومات حكومة -5

     رغبات رغبة -16

  
 اللغة العربيةالوحدة السابعة: 

 جمعها الكلمة جمعها الكلمة جمعها الكلمة

 أصوات صوت -7 مراكز مركز -4 أصحاب صاحب -1

 افكار فكرة -8 معاني معنى -5 آثار أثر -2

 العرب العربي -9 ثمرات ثمرة -6 جهود جهد -3

     أقوام قوم -10

 
 الوحدة التاسعة: 

 جمعها الكلمة جمعها الكلمة جمعها الكلمة

 المفتونون المفتون -19 مصانع مصنع -10 عناوين عنوان -1

 أنماط نمط -20 مزارع مزرعة -11 رسالات رسالة -2

 آالم ألم -21 أصحاء صحيح -12 حواسيب حاسوب -3

 لماعو عامل -22 مرضى مريض -13 مراكز مركز -4

 أكواب كوب -23 أدوية دواء -14 بحوث بحث -5

 أكالت أكلة -24 الرياح الريح -15 فقراء فقير -6

 أطباق طبق -25 أطراف طرف -16 أغنياء غني -7

 ديون دين -26 مستضعفون مستضعف -17 أثواب ثوب -8

 أدواء داء -27 الضعفاء الضعيف -18 الكوارث الكارثة -9

 
 الوحدة العاشرة: 

 جمعها الكلمة جمعها الكلمة جمعها الكلمة

 عمال عامل -3 شوارع شارع -2 أموال مال -1

 الساكنون الساكن -6 أفراد فرد -5 حدائق حديقة -4

 
 الوحدة الحادية عشرة: 

 جمعها الكلمة جمعها الكلمة جمعها الكلمة

 األطعمة الطعام -13 أنواع نوع -7 أعراق عرق -1

 األمراض المرض -14 صالحون صالح -8 حقائق حقيقة -2

 أسماء اسم -15 أصدقاء صديق -9 ألوان لون  -3

 طرق طريقة -16 شباب شاب -10 أسئلة سؤال -4

 أصحاب صاحب -17 حدود حد -11 آراء رأي -5

 أعمال عمل -18 ضيوف ضيف -12 لغات لغة -6

 صور صورة-23 أشجار شجرة -21 أشخاص شخص -19

 علماء عالم -24 شروط شرط -22 أمور أمر -20
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 :13الوحدة 

 جمعها الكلمة جمعها الكلمة جمعها الكلمة

 القرون القرن -9 آثار أثر -5 شعوب شعب -1

 أنظار نظر -10 مبادئ مبدأ -6 أصول أصل -2

 جوانب جانب -11 أدباء ب يأد -7 خلفاء خليفة -3

 دالئل دليل -12 األمراء األمير -8 السالطين السلطان -4

 
 األمن: 14الوحدة 

 جمعها الكلمة جمعها الكلمة جمعها الكلمة

 أسس أساس -17 عقوبات عقوبة -9 جرائم جريمة -1

 دوافع دافع -18 أنظمة نظام -10 ساعات ساعة -2

 أئمة إمام -19 أموال مال -11 حوادث حادث -3

 عبيد عبد -20 قواعد قاعدة -12 أخبار خبر -4

 نصائح نصيحة -21 حقوق حق -13 دول دولة -5

 بيئات بيئة -22 أفراد فرد -14 الحروب الحرب -6

 دماء دم -16 نعم نعمة -15 مجالس مجلس -7

     قضايا قضية -8

 
 : التلوث15الوحدة 

 جمعها الكلمة جمعها الكلمة جمعها الكلمة

 المحافظات المحافظة -3 عبادات عبادة -2 أخطار خطر -1

     مراقبات مراقبة -4

 
 : الطاقة:16الوحدة 

 جمعها الكلمة جمعها الكلمة جمعها الكلمة

 نافورات نافورة -11 أدوات أداة -6 أشعة شعاع -1

 المواد المادة -12 أغراض غرض -7 أجهزة جهاز -2

 سجادات سجادة -13 منازل منزل -8 سدود سد   -3

 أنهار نهر -14 خاليا خلية -9 سطوح سطح -4

 طاقات طاقة -15 أشكال شكل -10 أجسام جسم -5
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 المصطلح وتعريفه المناسب:
 الوحدة الثانية : الترويح

 مكان يعالج فيه الناس المستشفى

 وقت ال عمل فيه وال دراسة العطلة

 مكان يعمل فيه الناس الشركة

 مكان يقيم فيه الناس البلد

 كلمة معناها عكس "قبيح" جميل

 
 الزوجية الوحدة الثالثة: الحياة

 وقت النوم الليل

 الناس الذين يقيمون في مكان واحد المجتمع

 الزوجة والزوجة واألوالد األسرة

 جمع امرأة نساء

 الوقت الذي ذهب وانتهى الماضي

 شريكة الحياة الزوجة

 أبو البشر آدم

 األوالد الذرية

 الرجل الذي يطلب المرأة للزواج اطبالخ

 لإلنسان صفات الحيوانأن يكون  الحيوانية

 واجب فرض

 

 : الحياة في المدن:4الوحدة 

 أناس كثيرون في هذاالمكان االزدحام

 أصوات شديدة هنا الضوضاء

 العمارات العالية ناطحة السحاب

 األشياء القديمة اآلثار

 الهواء غير النقي في هذا المكان التلوث

 أماكن فيه أموال كثيرة المصارف

 
 العلم والتعلم:: 5الوحدة 

 وتقريره -صلى هللا عليه وسلم –قول الرسول  الحديث

 العلم الذي يهتم بصحةاإلنسان الطب

 التخصص الكلية
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 كتاب هللا القرءان

 العلم الذي يهتم بالدواء الصيدلة

 العلم الذي يعرف به األماكن الجغرافيا

 
 
 

 : المهن6الوحدة 

 الناس اليجدون عمال البطالة

 الدراسة بعد المرحلة الثانوية الجامعة

 ورقة تعطيها المدرسة/الجامعة للطالب بعد الدراسة الشهادة

 أن يعمل الناس سنوات كثيرة الخبرة

 مرحلة من العمر الشباب

 قتل اإلنسان لنفسة االنتحار

 كل البشر الجنس البشري

 المرض المنتشر بسرعة  الوباء

 المشكلة الكبيرة المصيبة

 المرأة التي في بطنها ولد الحامل

 والدة أمي وأبي جدتي

 األطفال الذين يدرسون المرحلة االبتدائية التالميذ

 الشخص الذي يعالج الناس الطبيب

 السفر إلى خارج الوطن االغتراب

 مكان يذهب إليه الناس للترويح عن النفس الحديقة

 
 : اللغة العربية7الوحدة 
 الجميلالكالم  الشعر

 ما يتكلم به بعض أهل البالد اللهجة 

 النحو والصرف والبالغة والعروض .... الخ علوم اللغة العربية

 علم يعرف به العبادات الفقه

 / هي التي أنزل بها القرآنما يفهمه جميع العرب اللغة العربية الفصيحة

 

 : 8الوحدة 
 قمة الشيء أعلى مكان

 ما يتفاهم به الناس اللغة

 ارتباط عالقة

 عدد اليحصى كثيرة جدا

 كافة جميعا

 
 العالم قرية صغيرة: 9الوحدة 
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 عدد من الناسالذين يناقشون موضوعا واحد الندوة

 أن تفرض دولة على أخرى بثقافتها العولمة

 تقدم الدولة في مجال االقتصاد التنمية

 سيطرة شخص على شخص أو دولة على دولة الهيمنة

 كالم يؤيد رأي اإلنسان الحجة

 
 

 : اإلسالم11الوحدة 

 إعطاء شيء لمدة اعارة

 أال تفرق بين الناس المساواة

 أن يتتاتل الناس الحرب

 أن يقول الحقيقة الصدق

 دخل في اإلسالم أسلم

 أال تظلم احدا العدل

 مال يخرجه المسلم للفقير الزكاة

 مفتاح الدخول لإلسالم الشهادتان

 زيارة مكة واداءالمناسك الحج

 عمود الدين الصالة

 ترك الطعام والشراب والشهوة من الفجر إلى غروب الشمس الصيام

 
 الشباب: 12الوحدة 

 مرحلة من العمر بعد الطفولة الشباب

 الذين هاجروا من مكة إلى المدينة المنورة المهاجرون

 عليه وسلمالحرب بين جيشين وفيها رسول هللا صلى هللا  الغزوة

 الذي ال يحب العمل الكسالن

 اهل المدينة الذي آمنوا بمحمد صلى هللا عليه وسلم األنصار 

 


