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ابَِع عََشرَ ( 44) ْرُس الّرَ  الّدَ

  

ـالمُ عَلَْيُكم:  الفِْتيَـةُ   .الّسَ

المُ ورحمةُ اهلل َوبَركاتُهُ :  حامـد   .وعَلَْيُكم الّسَ

 كيف حالك يا عمي؟:  أََحُد الفِْتيَّة

 كيف حالُكم؟ َمْن أَْنُتْم؟. والحمد للّ أنا بخير :  حامـد 

 .نحن أبناءُ الدكتوِر موسى:  أحُدهم 

ً :  حامـد   أين عّمكم الَشْيُخ ِعْيَسى؟... أبوكم صديقي. أهـالً وسهـالً ومـرحبـا

 .هو اآلَن في المستشفى. هو مريض:  أحُدهم 

 .َمن هذه الِطفلة التي َمَعكم… َشَفاهُ اهلل:  حامـد 

 .هي أخُتنا:  أحدهم 

 ما اسُمها؟:  حامـد 

 .اسمها ليلَى:  أحدهم 

 أين بيُتكم الجديُد؟:  حامـد 

 . بيتنا الجديد قريب من الَمطار:  أحدهم 

 أأنتم في المدرسة الثانويّة؟:  حامـد

، وإبْراِهْيُم في ُكلِّّية  أنا في ُكلِّّيَة الَهْنَدَسة، ومحموٌد في ُكلِّّيَة. نحن بالجامعة،ال:  أحدهم  الِطّبِ
 .الَشِرْيَعِة، ويُْوُسُف في ُكلِّّيَة التجارة

 َمن ذلك الفتى الذي في سيارتكم؟:  حامـد 

 .هو زميلي:  محمود 
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 من أين هو؟:  حامـد 

 .هو من إْنكلتّرا:  محمود 

 ما اسمـه؟:  حامـد 

 .اسُمه ِولَْيمُ :  محمود 

 أمسلم هـو؟:  حامـد 

 (.يهديهما اهلل إلى اإلسالم.)اسمه الُدْكُتوُر إْدَوْردُ . أبوه أستاذي. هو نَْصَرانِيٌّ  ،ال:  محمود 

 أَذََهْبُتْم إلى المستشفى لِِزيَاَرِة عَّمِكم اليومَ؟:  حامـد 

 .ذََهْبَنـا. نعم:  يوسف 

  

 تََمـاِريْنُ 

  

 :أجب عن األسئلة اآلتية( 4)

 من ربّكم؟( 3) أين بيتكم؟ (2)  ؟من أنتم( 4)

 أ أنتم مسلمون؟( 6) أين مدرستكم؟( 5) ما لغتكـم؟  ( 4)

 أين مدّرسكم؟( 9) أعندكـم سيارة؟( 8) أفي بيتكم حديقة؟ ( 7)

 أ أنتم مدرسون؟( 41)
  
  

 :اقـرأ واكتـب( 2)

عليه وسلم رسولنا والقرآن الكريم الّل ربّنا واإلسالم ِديُننا والنبي محمٌد صلى اهلل . نحن مسلمون( 4)
 .كتابنا والَكْعَبة قِْبلَُتنا والعربية لُغَُتنا



HikmahWay Institute  http://www.HikmahWay.com 

www.IslamicLessons.com  Page 3 of 5 

 .أين مدرسكم يا إخواُن؟ خرج اآلن من الفصل وذهب إلى المدير( 2)

 .في أّي شارع بيتكم؟ بيتنا في الشارع الذي أمام الَمْحَكَمة( 3)

 .أبونا صديُق عّمِكم( 4)

 .أَِطّباءُ  نحن ،أأنتم مدرسون؟ ال( 5)

 .نحن َحَفَدتُهُ  ،أأنتم أبناء المدير؟ ال( 6)

 .رستكم صغيرةَمْدرسُتنا كبيرة ومدْ ( 7)

 .لنا حديقة جميلة في تلك القرية( 8)

 .أخونا طالب في كلية الطب( 9)

 .أ أنتم أطّباء؟ بعُضنا أطّباء وبعضنا مهندسون( 41)

 .اهلل ربنا وربكم( 44)

 .إخوان؟ ذََهْبنا إلى السوقأين ذهبتم يا ( 42)
  
  

 :أَِضف األسماء اآلتية إلى الضمائر كما هو موضح في المثال( 3)

ٌ  بَْيُتنا بَْيُتُكم بيتٌ   ……… ……… أمّ

 ……… ……… صديقٌ  ……… ……… عـمٌّ 

 ……… ……… أختُ  ……… ………   مدرسةٌ 

 ……… ……… ديـنٌ  ……… ………  لغـةٌ 

 ……… ……… أخٌ  ……… ……… أبٌ 
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 :اِ قـرأ( 4)

ْبتِ   .أَّيُ يوٍم هذا؟ هذا يَْومُ الّسَ

 .َرَجبٍ أَّيُ َشْهٍر هذا؟ هذا َشْهُر 

 .أَّيُ ُكلِّّيَةٍ هِذِه؟ هذه كلمة الِتَجارةِ 

 في أَّيِ مدرسةٍ أنَت؟ أنا في المدرسة المتوّسطةِ 

 .من أّيِ بلٍَد أنت يا أُخت؟ أنا من الُيونَان
  
  

 :واكتـباِقـرأْ ( 5)

. أَيُّوبُ . يَْعُقوبُ . إْسحاقُ . ِإْسَماِعْيلُ . إبْراِهْيمُ . إْصطَْنُبولُ . باكِْسَتانُ . باِرْيسُ . لَْنَدنُ . إْدَوْردُ . ِولَْيمُ 
 فِْرعَْونُ . ِمْيَكائِيلُ . ِجْبِريلُ . ِإْدِريسُ . يُونُسُ . َداُودُ . ُسلَْيمانُ 

  
  

 :مثلهاقرأ المثال ثم حول الجمل اآلتية ( 6)

 .إلى المدرسة ذََهْبُتمْ أنتُم    .إلى المدرسة ذََهْبتَ أنت 

 .من الفصل ……………… .أنت َخَرْجَت من الفصل 

 .في الفصل ……………… . أنت َجلَْسَت في الفصل

 يا إْخواني؟ ……………… أين ذََهْبَت يا أَخي؟ 

 يا أوالُد؟ ……………… لماذا َخَرْجَت من الفصل يا َولَُد؟ 
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 :الكلمات الجديدة
 ج َحَفـَدةٌ   . ِابْـُن ااِلبْـِن أَِو ابْـُن الْـِبْنـتِ : الَحـفِـْيُد  
بِّ   الُكلِّّيَةُ ج ُكلِّّيات    ُكلِّّيَةُ الطِّ
 ُكلِّّيَةُ الَهْنَدَسةِ   ُكلِّّيَةُ الَشِرْيَعِة  
 ةمَ كَ حْ المَ   كلّّيةُ الِتَجارِة  
   األُخ ج اْخوةُ وإْخوان 
 الُيْونَانُ   أَْهالً وَسْهالً وَمْرَحباً  
 الدٌ الَبلَُد ج بِ   نَْصرانٌِي ج نََصاَرى  

 


