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ْرُس الّثَالُِث والِْعْشُرْونَ ( 32)  الّدَ

 من أنت يا أخي؟  : المدرُس 

 .أنا طالٌب جـديدٌ   : أحمـد 

 ما اسمـك؟  : المدرس 

 .اسمي أحمـدُ   : أحمـد 

 من أين أنَت؟:  المدرس 

 باكِْستـانَ  أنا من  : .أحمـد 

 لمن هَي؟. عندي سبعةُ َدفَاتِرَ   : المدرس 

وهذا لِمحمٍد وهذا لحامـٍد وهذا ِِلبراهيَم وهذا لِعثماَن وهذا  هذا لي. أسـتاذهاِت يا   : عباس 
 .ليوسَف وهذا لِطلحةَ 

 أهذا كتابَُك يا محمد؟  : المدرس 

 .هذا كتاُب حمـزةَ . ال  : محمـد 

 علّيٌ يا إخـواُن؟أين   : المدرس 

ياضِ   : حامـد   .ذََهَب إلى الّرِ

 وأين يعقـوُب؟  : المدرس 

 .ذهب إلى مّكـةَ   : حامـد 

 أين إْسَحاُق؟:  المدرس 

 .َخـَرِج إلى المدير  : محمـد 

 متى خـَرَج؟  : المدرس 

 .َخَرَج قَْبلَ َخْمِس دقائِقَ   : محمـد 
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 تََمـاِريْنُ 

  

 :تأَّمَلْ األمثلة اآلتيـة( 1)

 . من محمٍد ، إلى محمٍد ، لِمحمٍد ، كتاُب محمٍد : محمٌد 
 .من زينَب ، إلى زينَب ، لِزينَب ، كتاُب زينبَ : زينُب 

  

  

 :ا قـرأ واكتـب( 3)

 .هذا الكتاب لمحمد وذلك لزينب( 1)

 .ذهب خالد إلى أحمـد( 3)

 .إلى ُجّدةذهب أبي إلى مّكة وذهب عمّي ( 2)

 .أخت َمْروان مريضـة( 4)

 .أين زوج خديجة؟ هو في لنـدن( 5)

 .سيارة حامد جديدة وسيارة إبراهيم قديمة( 6)

 .بيت خالد كبير وبيت أسامة صغير( 7)

  .أين ذهب أبوك يا ليلى؟ ذهب إلى بغداد( 8)

  .في إصطنبول مساجد كثـيرة  (9) 

 .عندي خمسـة مفاتيـح( 11)

  .الكعبة في مّكـة( 11)
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  .في هذا الشارع ثالثة مساجـد( 13)

  .هذا الطبيب اسـمه ِولْيم وهو من لندن وذلك اسمه لُِوْيس وهو من باريس (12)

 .سيارتي لونها أخضـر( 14)

 .عندي قلم أحمـر( 15)

 .ـةالبيُت الحرام في مكّ ( 16)

 .ذهب أحمد إلى محمـد( 17)

 .أحمـدذهب محمد إلى ( 18)

 .أنا من الطَّائِف. أأنت من مّكة؟ ال( 19)

 .أخت فاطمـة طالبـة( 31)

  

  

 :اقرأ الكلمات اآلتية واكتبها مع ضبط أواخرها( 2)

. إلى بغداد. لندن . لخديجة. باكسـتان . ِمن باكســتان. عثمان . أحمد. ألحمد. ِمن آمنة. آمنة
 .ُجّدة . في مّكة. مّكة. إصطنـبول

. خالد. محمد. عائشة. لعائشة. من ُمَعاِويَة . ُمعـاِوية. ِلسحاق. يعقـوب. في مدارس. مسـاجـد
  .حامد. نُْعَمان. من عباس

  

 :واجعل كالً من الكلمات اآلتية معدوداً لها 11إلى  2اكتب األعداد من ( 4)

 .دقيقة. مدرسة. كرسيّ . زميل. صد يق. مفتاح. مند يل. فندق. مسجـد

 


