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ْرُس الَْخاِمَس عََشرَ ( 55)  الّدَ

   

 .السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  : الَفتَيات 

 من أنتن يا أَخواُت؟ ... وعليكم السالم ورحمة اهلل وبركاته  : زينبُ 

 . نَْحُن بناُت الشيِخ عّباسٍ   : إْحداُهنَّ 

َََ   : زينب َََ ومرحبا  َكْيَف حالُها؟ . أُّمُُكّنَ أُستاذتي. أهالً وسهال

 . هي بخير والحمد هلل  : إْحداُهنَّ 

 أين هي اآلن؟  : زينب

ياض  : إحداهنّ   . هي اآلن في الّرِ

 َمَتى ذََهَبْت؟   : زينب

 . ذهبت قَْبلَ أُْسبوعٍ   : إحداهنّ 

 من ذَهب َمَعهـا؟   : زينب

 . ذهب معها أخونا إبراهيمُ   : إحداهنّ 

؟  : زينب   كيف حالُُكـّنَ

 . نحن بخير والحمد للّ   : إحداهنّ 
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؟  فِي أّيِ مدرسةٍ   : زينب  أنُتّنَ

 إحداهنّ  . نحن في المدرسة المتوسطة  :

؟ متى ا  :  زينب ْخِتَباُرُكّنَ

 إحداهن . ِاْخِتَباُرنا بَْعَد َشْهٍر   :

 زينب ؟ أذََهْبُتّنَ إلى المدرسة اليومَ    :

 إحداهنّ  . ذََهْبَنا وَرَجْعَنا. نعم   :
    

  

 تمـارين 

  

  :أَ ِجْب عن األسئلة اآلتية  (5)

      من أنتن ؟( 5) أين أّمكّن ؟ ( 2) 

    ؟أين بيتكّن ( 3)    أين أخوكّن ؟( 4) 

  أين مدرستكن ّ ؟( 5) اليوم ؟   أذهبتن إلى المدرسة( 6) 
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  :أَنِّْث المبتدأ في كل من الجمل اآلتية  (2)

 أأنتم طالٌب ؟: مثال أ أنتّن طالباٌت ؟ 

 أ أنتم مدرسون؟   (5) ……………………………

 أ أنتم أطّباء؟  (2)  ……………………………

 ؟  حامدٍ ُوة أأنتم إخْ ( 3) ……………………………

 أ أنتم مسلمون؟  (4) ……………………………

 أ أنتم أعمامُ محموٍد ؟  (5) ……………………………
 …………………………… أ أنتم أبناءُ المديِر؟  (6)

 ……………………………  أ أنتم آباءُ الطالِب؟ (7) 

  

ل الضمير في كل من الجمل اآلتية كما هو موّضح في المثال( 3)  :حّوِ

 أين بيُتُكن يا أخوات ؟  إخوان ؟ن بيُتكم يا أي: مثال 
 …………………………… أين أخوكم يا إخوان؟( 5)

 …………………………… أين مْدرستكم يا إخوان؟( 2)

 …………………………… ختباركم يا إخوان؟متى ا( 3)

 …………………………… أهذا عّمكم يا إخوان؟( 4)

 ……………………………  أبيتكم قريب يا إخوان؟( 5)

 …………………………… ختباُركـم يا إخوان؟في أّيِ َشْهٍر ا (6)
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  (:أنَت، أنتم، أنِت، أنتنّ )َضْع في األماكن الخالية فيما يلي َضِميًرا ُمنَاِسًبا للمخاطب  (4)

 طبيبات؟…… أ  (3) مريضة؟…… أ ( 2) ؟مسلم…… أ ( 5) 

 أخوات عباس؟…… أ    (6) بنت المدرس؟……    أ  (5)      تّجار؟…… أ ( 4) 

  طالب؟……  أ( 7) 

  
  

 (: ُكنَّ . كِ . كمْ . كَ )َضْع في األمكنة الخالية في الجمل اآلتية َضِميًرا متصالً للمخاطب ( 5)

 يا حامد؟…… أهذا كتابـ (2)   يإخوان؟……  أين بيتـ ( 5)

 يا أخوات؟…… من أبو (4) جميلة يا لَْيلِّي؟…… ساعتـ ( 3)

 يا أختي؟…… ما آسمـ  (6)  يا أخي؟…… ما آسمـ( 5)

 يا إخوان؟……  ما أسماؤ    (8)   في البيت؟…… أ أّمـ ( 7)

  
  

 (:أنا، نحن)ضع في األماكن الخالية فيما يلي َضِميًرا ُمنَاِسًبا للمتكلم ( 6)

  . مسلمة……  (3) .مسلمون…… ( 2) .مسلم……  (5)

 .ابن المدرس……  (6)   .بنات المدير……  (5)    .مسلمات……  (4)

  .مريضة…… ( 8)  .طالب……  (7)
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 : اِقرأ واكتـب( 7)

 . قَْبلَ أُْسُبوعٍ ذهب أبي إلى القاهرة ( 5)
ْرسمتى خرجت من الفصل يا محمد؟ خرجت ( 2)  .بَْعَد اَلّدَ
 ذهبت إلى المسجد قَْبلَ األَذانِ ( 3)

  .متى ذهَب عّمُِك إلى الرياِض يا آمنةُ؟ ذهب قَْبلَ َشْهرٍ ( 4)

الِة ذََهْبُت إلى الَمطَْعِم ؟ ال( 5)  .ذهبت بَْعَد الصالة ،أَقَْبلَ الّصَ

  

 أين ذََهْبَت يا أخي؟ أين ذََهْبُتْم يا إخواني؟
 يا أختي؟ ذََهْبتِ أين  يا أَخواتي؟ ذََهْبُتنَّ أين 

 ذََهْبتُ أنـا  ذََهْبَنـانحن 
 

 : الكلمات الجديدة

 األَْسُبوعُ       َمَتى      َكْيفَ       بَْعدَ         قَْبلَ        

الَةُ     األَذَانُ      الَشْهرُ         اْخِتَباٌر      َرَجعَ      الّصَ
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 الضمائر المنفصلـة

  

  للمفـرد  للجمع

 طالـبٌ  ُهـوَ  طـالّبٌ ُهـْم 

 طالبـةٌ  ِهـيَ  طالبـاتٌ  ُهنَّ 

 طالـبٌ أَْنـَت  طـالبٌ أَْنـُتْم 

 طالبـةأَْنـِت  طالبـاتٌ أَْنـُتّنَ 

 طالـبٌ  أَنَـا طـالبٌ نَْحُن 

 طَالَِبة أَنَا طالباتٌ  نحن

   

  


