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( )12ال ّد َّْر ُس الْ َّح ِادي والعشرون
مدرسـتي
هذه مدرستي .هي قريبة من المسجد .هي مدرسة كبيرة لها ثالثة أبواب .أبوابها مفتوحة اآلن.
في المدرسة فصول كثيرة .هذا فصلنا .وهو فصل واسع .فيه نافذتان كبيرتان .وفيه َّمكاتِ ُب
ِ
وكراسيُهم.
كرسيُه .وتلك مكاتب الطالب
ـي .وفيه َّس ّبورةٌ كبيرة .هذا مكتب المدرس وذاك
و َّك َّراس ُّ
ّ
ّ
ِ
المدرس كبير ومكاتب الطالب صغيرة.
مكتب
ُ
في فصلنا عشرةُ طالب .وهم من بالد ُم ْخ َّتلِ َّفة .هذا محمد وهو من اليابان .وهذا خالد وهو من الصين.
يوسف
وهذا أحم ُد وهو من الهند .وهذا إبراهيم وهو من غانا .وهذا إسماعيل وهو من نَّ ْي ِجيرِيا .وهذا
ُ
ِ
علي وهو من أمريكا.
وهو من إنكلترا .وهذا بَّ ْي َّرم ُ وهو من تُ ْركيا .وهذا ّ
عمار وهو من ماليزيا .وهذا ّ

وهذا أبو بَّ ْكر وهو من اليونان.

ونبيهم
هم من بالد مختلفة ،ولغاتُهم مختلفةٌ وألْوانهم مختلفة .ولكن ُ
دينهم واح ٌد  .وربّهم واحدّ .

واحد .وقبلتهم واحدة .هم مسلمون .والمسلمون إخوة.

مدرسنا .اسمه الشيخ بِاللٌ  .وهو من المدينة .وهو رجل صالح .نحن نُ ِح ّبُهُ كثيرا.
هذا ّ
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تمـارين
( )2أجب عن األسئلة اآلتية:
( )2أين هذه المدرسة؟

( )1كم بابا لها؟

(ُ )3أم ْغلَّقةٌ أبوابها اآلن أم مفتوحة؟

( )4كم نافذة في هذا الفصل؟

( )7من أين أبو بكر؟

( )8من أين أحمد؟

( )22من مدرسهم؟

( )21من أين هـو؟

( )5كـم طالبا في هذا الفصل؟
( )9من أين يوسف؟

( )6أكلّهم من بلد واحد؟
( )25من أين محمد؟

العالمة (  ) أمام الجمل التي ليست
العالمة (  ) أمام الجمل الصحيحة ،وهذه َّ
(َّ )1ض ْع هذه َّ
صحيحة:

( )2مدرستي قريبة من المطار.

( )1لها ثالثة أبواب.

( )5مكتب المدرس كبير

( )6في فصلنا عشرة طالب.

عـمار من اليونان.
( ّ )7

( )8بيرم من تركيا.

( )3أبوابها مغلقة اآلن.

( )9يوسف من ماليزيا.
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( )4مكاتب الطالب كبيرة.

( )21مدرسنا من المدينة.
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ِ
ِ
ُوربَّّا:
( )3اذكر البالد الواردة في الدرس من آس َّيا وإفْر ِْيق َّيا وأ ُ
البالد التي في آسيا َّ

الكلمات الجديدة:

الم ْك َّت ُب جَّ :مكاتِب
َّ

اللَّّ ْو ُن ج :أَّلْوا ٌن
و ِ
لك ْن
َّ
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البالد التي في إفْ ِ
ريق َّيا
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ُوربَّّا
البالد التي في أ ُ

الكر ِسي ج :ك ِ
راس ُى
ُ ْ ُّ َّ ّ
ِ
الق ْبلَّ ُة
ذاك :ذلك
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