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ْرُس الْعَاِشـرُ ( 01)    الّدَ

    

  َمْن أَْنَت؟:  حامد

  .أنا طالٌب بالجامعةِ :  محمد

  أ أنت طالٌب جديٌد ؟:  حامد

 . أنا طالب جديد. نعم:  محمد

   ِمْن أين أنت؟: حامد

    .الِهْندِ  أنا ِمنَ : محمد

 ما اْْسُمَك؟ : حامد

   .اسمي محمد: محمد

  ومن هذا الَفَتى الذي َمَعَك؟ : حامد

   .هو زميلي: محمد

  أهو أيضاً من الهند؟:  حامد

   .هو من اليابان. ال: محمد

 ما اْسمـه؟ : حامد

   .اسمه َحْمـَزةُ : محمد

   ؟ما لُغَُتَك يا محمدُ : حامد

 . لُغَتي األُْرِديَّةُ : محمد

 أِهَي لُغَةٌ َسْهلَةٌ ؟ : حامد

 . هي لغة سهلة. نعم: محمد
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 وحمزة، ما لُغَُته؟ : حامد

  . لُغَُته الَيابَانِّيَةُ، وهي لُغَةٌ َصْعَبةّ : محمد

  اللغة الَيابَانِّيَة أين أَبُوَك يا محمد؟:  حامد

 .َشِهْيٌر هو طبيٌب . أبي في الُكَوْيتِ :  محمد

 وأين أُّمُـَك؟:  حامد

َسة هناك. هي أيضاً في الكويت َمَع أبي: محمد  . هي ُمَدّرِ

 أذََهْبَت إلى الكويِت يا محمد؟ : حامد

 . ذََهَبتُ . نعم: محمد

 وزميلُك، أين أبوه؟:  حامد

 . هو تاجر كبير. أبوه في اليابان: محمد

 ألََك أَخ يا محمد؟:  حامد

 محمد
َرةِ  ي هنا في المدينةِ لْي أٌَخ واحٌد ، اْسُمه أُساَمةُ، وهو َمعِ . نعم: ولِي أُْخٌت واحدةٌ اسُمها  .الُمَنّوَ

 . َزْوُجها مهندٌس . زينُب، وهي في الِعراق َمَع َزْوجها

 أِعْنَدك سيارة يا أخي؟:       حامد

 .عنده سيارةٌ حمَزةُ، . عندي دّراجةٌ . ما ِعْندي سيارةٌ . ال:      محمد
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 تمارين

   

  :أِجْب عن األسئلة اآلتيـة( 0)

 من أين أنت؟( 2) ما اسُمـك؟( 0)

 أين أبـوك؟( 4) ما لُغَُتـك؟( 3)

 ألك أخ؟( 6) أين أّمـك؟( 5)

 أِعنَدك سيـارة؟( 8) ألك أخت؟( 7)

 أعنَدك قلم؟( 01) أعنَدك دّراجة؟( 9)

 تاجر؟ أ أبـوك( 02) أعندك دفتر؟( 00)

 ما لغتـه؟( 04) من أين محمٌد ؟( 03)

 أين أمـه؟( 06) أين أبـوه؟( 05)

 ما لغتـه؟( 08) من أين حمزة؟( 07)

 أين زينـُب؟( 21) أين أبـوه؟( 09)

 أزوجها مدرس؟( 22) أين زوجهـا؟( 20)
  
  

 (:ها/ ه)ضع في الفراغ فيما يلي الضمير ( 2)

 .زينب…… ِاْسُمـ . هذه البنت طالبة( 0)

 .مهندس…… وابنـ . محمد طبيب( 2)

 .عبد اللّ …… اسمـ. هذا الرجل تاجر كبير( 3)

 .في المطبخ…… آمنـة في الغرفة وأّمـ ( 4)
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 .ممرضة…… عائشة طبيبة وأختـ ( 5)

 ……يلـخرج محمد من الفصل وخرج َمَعـه زم( 6)
  
  

 :اآلتيهات خمسة أسئلة وأجوبة كالمثال ( 3)

 .ِعْنِدي قَلٌَم . نعم             أِعْنـَدك قَلٌَم ؟
  
  

 :هات خمسة أسئلة وأجوبة كالمثال اآلتي( 4)

 .ما ِعْنِدي قَلٌَم . ال           أِعْنـَدك قَلٌَم ؟

 :تأَّمَـل ما يلـي

   بَْيـتٌ   

 بَيتيْ 

 

  بَْيُتَها

 بَْيُتـهُ   بَْيُتـكَ 
  

 :األسماء اآلتية إلى المتكلم والمخاطب والغائب والغائبة كما هو موّضح في المثالأَِضْف ( 5)

 هذا قلمها هذا قلمه هذا قلمك هذا قلمي قَلَمٌ 

 ............... ............... ............... ............... كتابٌ 

 ............... ............... ............... ............... سرير

 ............... ............... ............... ............... اْسمٌ 

 ............... ............... ............... ............... منديلٌ 
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 ............... ............... ............... ............... ِابْـنٌ 

 ............... ............... ............... ............... سّيارةٌ 

 ............... ............... ............... ............... مفتاح

 ............... ............... ............... ............... يد

  :اِقـرأْ ( 6)

   لََهـا    لَـهُ     لَـكَ     لِي  

 .واحدةٌ لي أْخٌت ( 0)

 .أًلََك أٌَخ ؟ ال، ما لِي أَخ( 2)

 .أُْختي لََها ِطْفلٌ صغير( 3)

 .َزِميلي له أٌَخ وأُخٌت ( 4)

 (.ِعْندي أٌَخ : ال نقول. لي أٌَخ : ونقول. ِعْندي كتاب: نقول)
  
  

 :َمـعَ ( 7)

 .خرج حامد َمَع خالٍد ( 0)

 .ذهب الطبيُب َمَع المهندسِ ( 2)

 .المدرُس َمَع المديرِ  َجلَسَ ( 3)

 .َمْن َمَعَك يا علّي؟ َمِعي َزميلي( 4)

 .آمنة معها َزْوُجها( 5)

 .َمْن َخَرَج َمَعهُ؟ َخَرج َمَعهُ عَِميّ . َخَرج أبي من البيت( 6)
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  (8) 

 بَْيِتي بَْيُتَها بَْيُتهُ  بَْيُتكَ   بَْيتٌ 

 أَبِي أَبُوَها أَبُوهُ  أَبُوكَ  أَب

 أَِخي أَُخوَها أَُخوهُ  أَُخوكَ  أَخٌ 

 .أبي وأمّي في البيت( 0)

 .أين أبوك يا حامد؟ ذهب إلى السوق( 2)

 .أ أخوك طبيب؟ ال، هو مدرس( 3)

 .أخـوها في الطائف وأبوها في المدينة المنورة. زينب في الرياض( 4)

 .هذا الطالب أبوه وزير وأخوه تاجر كبير( 5)

 .المدرسة وذهب أبي إلى الجامعةذهب أخي إلى ( 6)
  
  

  (9) 

 محمودٌ  عباسٌ  حامدٌ  خالدٌ   محمدٌ 

 ِعْكِرَمةُ  ُمَعاِويَةُ  أَُساَمةُ  طَْلَحةُ  َحَمَزةُ 

 :اِقـرأ األسماء اآلتية واضبط أواخرها

 .طلحة. محمد. عباس. عكرمة. أسامة. حامد. معاوية. أنس. عـمار. حمزة. خالـد
      

   :لكلمات الجديدة ا  
ِمْيلُ   ْوجُ     الّزَ ْفلُ     َمـعَ       فَتـىً       واِحـدٌ       الّزَ    اللغَـةُ      الُكَوْيتُ      الطِّ

         


