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رَّ ( 66) ادِّسَّ عَّشَّ ْرُس الس ِّ  الد َّ

    

  

ْن هذه األَّقالمُ يا محمد؟:  المدرس  لِّمَّ

يَّ لي يا أسـتاذ:  محمـد  .هِّ

ميلة جدا  :  المدرس   وهذه الُكُتُب الجديدة أهي لك؟  .هي جَّ

 .لحامـٍد هي . ال:  محمـد

فَّاتُِّرُكم يا إخـوان؟:  المدرس  أين دَّ

 .هي ُهنا على هذا المكتـبِّ :  علـي  

  

 تمــارين

 :تَّأَّم َّلْ األمثلة اآلتية( 6)   

 .من بلجيكا هـو. طالب جديد هـذا: المفرد 
 .من بلجيكا ُهمْ . طال ب ُجُدد   هُؤالءِّ : الجمع ( أ)

 .من بلجيكا هـو. كتاب جديد هـذا: المفرد 
 .من بلجيكا هي. ُكُتب  جديدة  هذه : الجمع ( ب)
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ل المبتدأ في كل من الجمل اآلتية إلى جمع( 2) ِّ   :حو 

 .هذه بُُيـوت   .هذا بَّْيت  : مثال

 (.نُُجْوم  )………………  .هـذا نَّْجـم  ( 6)

 (.ُدُرْوس  )………………  .هـذا دَّْرس  ( 2)

لَّم  ( 3) َّم  )………………  .هـذا قَـّ  (.أَّقْال

 (.أَّبْواب  )………………  .هـذا بَّاب  ( 4)

 (.أَّْنهـار  )………………  .هـذا نَّْهـر  ( 5)

بَّل  ( 6) بَّال  )………………  .هـذا جَّ  (.جِّ

ْلب  ( 7) َّب  )………………  .هـذا كَّ  (.كِّال

ـار  )………………  .هـذا بَّْحـر  ( 8)  (.بحَّ

 (.ُكُتب  )………………  .هـذا كِّتَّـاب  ( 9)

ار  ( 61) مَّ  (.ُحُمر  )………………  .هـذا حِّ

يْر  ( 66) رِّ  (.ُسُرر  )………………  .هـذا سَّ

فَّاتِّرُ )………………  .ر  تَّ هـذا دَّفْ ( 62)  (.دَّ

 (مَّكَّاتِّبُ )………………  .هـذا مَّْكتَّب  ( 63)

 (.قُ ادِّ نَّ فَّ )………………  .هـذا فُْنُدق  ( 64)

 (.ات  اعَّ سَّ )………………  . ة  اعَّ هـذه سَّ ( 65)

ة  (66) ي َّارات  )……………… هـذه سي َّارَّ  ( سَّ

ة  ( 67)  (طَّائِّرات  )……………… هـذه طَّائِّرَّ

 (       )……………… ـم  جْ ذلك نَّ ( 68)

 (        )……………… ة  ارَّ ي َّ تلك سَّ ( 69)
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  : (هؤالء هذه، هذا،:)مناسب للقريب   أشر إلى أألسماء األتيه بإسم إشارة(3) 

  

 .كلب ………( 3) .رجال ………( 2) .رَُّجل ……… (6)

 .مدرسون ………( 6) .دروس ……… (5) .كِّالب………( 4)

 .كتاب ………( 9) .أقالم ………( 8) .أخواتي  ………( 7)

 .حمار ……… (62) .سي ارة ………( 66) .سي ارات ……… (65)

 .عين……… (65) .ُحُمر ……… (64) .كتب ………( 63)

   .طبيبات ……… (67) .طبيبة ………( 66)

  

ْر إلى األسماء( 4)    (:ذلك، تلك، أولئك)اآلتية باسم إشارة مناسب للبعيد  أَّشِّ

  

 .نجم ………( 3) .طالب ………( 2) .طالب ………( 6)

 .بَّنات ………( 6) .بِّنت ………( 5) .نجوم ………( 4)

ة ………( 7) اجَّ اجات ……… (8) .دَّر َّ  .سرير ……… (9) .در 

 . سة مدر ِّ  ………( 62) . دجاجة ………( 66) . ُسُرر  ……… (61)

سات ………( 63) اج   ………( 65) .حاج ………( 64) .مدر ِّ  .ُحجَّ

    .سيارات ………( 67) .مسجد ………( 66)
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 أسماء اإلشارة للبعيد العاقـل( 2) أسماء اإلشارة للقريب العاقـل( 6)

 أولئِّكَّ طاُل ب   ذلك طالب   ال ب  هؤالءِّ طُ  هذا طالب  

 الِّبَّات  أولئِّكَّ طَّ  تلك طالبة   ات  بَّ الِّ هؤالءِّ طَّ  هذه طالبة  

  أسماء اإلشارة للبعيد غير العاقل( 4) أسماء اإلشارة للقريب غير العاقل( 3)

  تِّْلكَّ بُُيوت   ذلك بَّْيت   هذه بُُيوت   هذا بَّْيت  

 سيارات  تِّْلكَّ  تِّْلكَّ سي ارة   هذه سيارات   هذه سي ارة  

 


