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 الَدْرُس الَثالثُ ( 3)

   

  

   

  اَلَْبْيتُ : بيٌت 

 اَلَْقلَـمُ  : قلـمٌ 
  

   

  اَلِْكَتابُ  : ِكَتابٌ 

  اَلَْجَمـلُ  : َجَمـلٌ 

  

 . اَلَْقلَُم َمْكُسْورٌ 

 

 . اَلَْباُب َمْفُتْوحٌ 

   

     

سُ لْ اَلَْولَُد َجالٌِس ، َوا  .َواقِفٌ  ُمَدّرِ
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 .َوالِْحَصاُن َكِبْيرٌ  اَلِحماُر صِغير( 2) . َوالَْقلَُم قَِدْيمٌ  الكتاُب َجِدْيدٌ ( 1)

 . الِمْنِدْيلُ َوِسخٌ ( 4) . الكرِسّيُ َمْكُسْورٌ ( 3)

 . الَقَمُر َجمْيلٌ ( 6) . الَماءُ بَاِردٌ ( 5)

 والَوَرُق َخفِْيفٌ  الَحَجُر ثَِقْيل( 8) . والَمْسِجُد بَِعْيدٌ  قَِرْيبٌ الَبْيُت ( 7)

 . الَقِمْيُص نَِظْيفٌ  (11) . اللََبُن َحارٌّ ( 9)

  

 تـمـــارين

  

 (1)تمرين 

  

 :ِاقْـَرأْ َواْكُتْب َمَع َضْبِط أََواِخِر الَكلَِماتِ  ( 1)

. الَحَجر .َولَـد. قَِميص. كلب. الَكْلب. القلم. قَلَم. باب. الَبْيت. ماء. المـاء. المسجـد .َمْسِجـد
 .حصان. الِحصان. الحمار. ِحمار. الولد

  

 :واْكُتـبْ  أقـراِ  ( 2)

 .جديد المدرس (2) .مكسور المكتب (1)

 .بارد اللبن (4) .وسخ القميص (3)

 .كبير الحجر (6) .مفتوح المسجد (5)

 .مُ جالس والمدرس واقفااإِلمَ  (8) .بارد والماء حار اللبن( 7)

 .نظيف المنديل( 11) .بعيد القمر (9)
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 :التالية ماتلمة المناسبة من الكلْمأْل الفراغ فيما يلي بوضع الكاِ  (3)

 . َخفِْيفٌ .  ثَِقْيلٌ . َحاّرٌ . َمْفُتوحٌ . َوِسـٌخ  . َجِمْيلٌ 

 …….……………… الباب (2) ………………… الحجر( 1)

 …………………… الورق (4) …………………… القمر( 3)

 ….……………… اللـبن (6) ………………… المنديل( 5)

  

 :مة مناسبةلِاْمأْل الفراغ فيما يلي بوضع ك (4)

 .مكسور ……………… (2) .نظيف ………………… (1)

 .قريب ……………… (4) .بارد .….…………… (3)

 .واقف ……………… (6) .بعيد ….……… …… (5)

 .كبير ………………… (8) .جالس .……………… (7)

 .جديد ..…………… (11) .قديم .……………… (9)
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 :الكلمات الجديدة

  َوِسخٌ                  قَِديمٌ                َجِديدٌ                 الَقَمرُ 

  َصِغيرٌ                  بَاِردٌ                  حارٌّ                نَِظيفٌ 

  ثَِقيلٌ                 َمْكُسورٌ               َمْفُتوحٌ                 َكِبيرٌ 

 َجالِسٌ                 َواقِفٌ                 َجِميلٌ              َخفِيفٌ 

  

ُجلُ  : َرُجـلٌ  اَلّنَْجـمُ  : نَْجـمٌ   اَلّرَ

ْيكُ  : ديكٌ   اَلطَّالِبُ  : طَـالِبٌ  الّدِ

  

ُجلُ  (2) .بَِعْيدٌ  الّنَْجمُ  (1)  .َواقِفٌ  الّرَ

ّكَرُ  (3)  .َمِرْيضٌ  الطَّالِبُ  (4) .ُحْلوٌ  الّسُ

ْيكُ  (5) فترُ  (6) .َجِمْيلٌ  الّدِ  .َجِدْيدٌ  الّدَ

انُ  (8) .غَِنيٌّ  الّتَاِجرُ  (7) ّكَ  .َمْفُتْوحٌ  الّدُ

 .لَِذْيذٌ  الّتُّفَاحُ  (11) .فَِقْيرٌ  الَولَدُ  (9)

 .طَِوْيلٌ َوالـمريـُض قَِصْيرٌ  الطَِّبْيبُ  (11)
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 (2) تمـرين

  

 :ِاقْرأ َواْكُتْب َمَع َضْبِط أَواِخِر الَكلَِماتِ  (1)

 .الـرُجـل. المسجـد. الـبيت. السرير. المـاء. الـديك. الَقَمـر. الـنْجم. الـتـاجـر .الـبـاب
 .الوَرق. السّكَـر

 

 : مناسبةٍ ِاْمأل الفراغ فيما يلي بوضع كلمةٍ  (2)

 حلو ………………… (2) غني ……………… (1)

 لذيذ ………………… (4) مريض ……………… (3)

 قصير …………….…… (6) طويل ……………… (5)
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 (:أ)  تناسب الكلمة التي في الَقائَِمةِ ( ب)اختر كلمة من القائَِمِة  (3)

  
  

 (ب) (أ)

 لَـذيذٌ  الطَّـالبُ 

انُ  ّكَ  َمْكُسـورٌ  الّدُ

 ثَِقيلٌ  اَلّتُّفَاحُ 

 َمفتـوحٌ  الَمـاءُ 

 َمـِريضٌ  الَحَجـرُ 

 َحـارٌّ  الَقلَـمُ 

  

  

 :الكلمات الجديدة

انُ              َمِرْيضٌ              ُحْلوٌ  ّكَ   غَنيٌ              الّدُ

 الّتُّفَاحُ               قَِصْيرٌ                 فَِقْيرٌ             طَِوْيلٌ 
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ْمِسّيَةُ  يَّةُ َواَلُْحُرْوفُ اَلُْحُرْوُف الَْقَمرِ   الّشَ

  

ْمِسـّيَةُ  اَلُْحـُرْوُف الَْقَمـِريَّةُ   اَلُْحـُرْوُف الّشَ

   

  اأَلبُ : أ  (1)

  اَلَْبابُ : ب  (2)

  اَلَْجّنَـةُ : ج  (3)

  اَلِْحَمـارُ : ح  (4)

  اَلُْخـْبزُ : خ  (5)

  اَلَْعين: ع  (6)

  اَلَْغـَداءُ : غ  (7)

  اَلَْفـمُ : ف  (8)

  اَلَْقَمـرُ : ق  (9)

  اَلَْكْلـبُ : ك  (11)

  الَمـاءُ : م  (11)

   

  اَلّتَاِجـر : ت( 1)

  اَلّثَـوبُ : ث ( 2)

ْيكُ  : د( 3)   اَلـّدِ

َهبُ  : ذ( 4)   اَلـّذَ

ُجـلُ  : ر( 5)   اَلّرَ

ْهـَرةُ  : ز( 6)   اَلّزَ

ـَمكُ  : س( 7)   اَلّسَ

ـْمسُ  : ش( 8)   اَلّشَ

ـْدرُ  : ص (9)   اَلّصَ

ـْيفُ  : ض( 11)   اَلّضَ

  اَلطَّـالِبُ  : ط (11)
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  اَلَْولَـد: و  (12)

  اَلَْهـَواءُ : هـ (13)

 اَلَْيـدُ : ى  (14)

  اَلظَّْهـرُ  : ظ (12)

  اَللَّْحـمُ  : ل( 13)

 اَلّنَْجـمُ  : ن( 14)

   

  

  

 (3) تمـرين

  

 :والشمسية واكتبها مراعياً قواعد نطق الحروف القمريةالكلمات اآلتية  ِاقْرأ

س. الديك .البيت . الُقرآن . الَصِدْيق .الَوْجه .الَرسول. األَخ. الدفتر. السّكَر. الطالب. الباب. المدّرِ
 .الِعشـاء .بالَمْغـرِ .الَعْصـر. الظُْهر. الَفْجـر. الـظُْفـر .الَصـابُـون. اإِلْصَبـع. الَرْأس. الَكْعبة. الَصالة 

 


