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ابِعُ (٤) ْرُس الّرَ  اَلّدَ

   

 (أ)

  

 المسجدِ في٪المسجدُ البيتِ في٪البيتُ

 السريرِ عَلَى٪السريرُ المكتبِ عَلَى٪المكتبُ

   

   (ب)

 ؟ أْيَن مَحّمَد 

  

 .الغُْرفَةِ ُهَو في

 .الَْحّمَامِ ُهَو في ؟ يَاِسر وأَْيَن 

 .اْلَمطَْبخِ ِهي في آمَنةُ؟ وأَْينَ

 المكتبِ ُهَو عَلَى الكتاُب؟ أَْينَ

 .السريرِ ِهي عَلَى الَمطَْبخُ ؟ وأَْيَن الساعةُ

    

 تََمـاِريْنُ

   

 :أَِجْب عن اََلْسِئلَةِ اآلتِيَةِ (١)

 ..………………………… ؟                              الكتاب أين (١)

 ..………………………… محمـد؟ أين (٢)
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 ..………………………… الساعـة؟ أين (٣)

 ..………………………… ياسـر؟ أين (٤)

 ..………………………… آمنـة؟ أين (٥)

 ..………………………… في الغرفة؟ أ آمنـةُ (٦)

 ..………………………… المطبخ؟ في أ ياسـر (٧)

 ..………………………… الغرفـة؟ من في (٨)

 ..………………………… الحّمـام؟ ومن في (٩)

 ..………………………… على المكتب؟ ماذا (١١)

 ..………………………… على السرير؟ ماذا (١١)

  

  

 :اِقرأْ واكتْب مع ضبط أواخر الكلماتِ (٢)

على  الغرفة، الحـمام، في المـطبـخ، المكتب، على المكتب،الَمْدَرَسة، في البيت، البيت،  المدرسة، في
 .الكـرسي، السرير، على الكتاب، في المسجد

 :واكتبْ اِقـرأ(٣)

 المسجد الرجل في (٢) في الجامعة الطالب (١)

 على المكتب القلم (٤) التاجر؟ هو في الدكان أين (٣)

 الورق؟ هو على المكتب أين (٦) .فةزينُب؟ هي في الغر أين (٥)

 .ياسر؟ هو في الِمْرَحاض أين (٨) .المدرس؟ هو في الَفْصل أين (٧)

َماء الشمس (٩)  الفصل؟ من في (١١) .والقمر في الّسِ
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 (أ)

  

  آِمَنـةُ  محمـد 

  َزْيَنـبُ  خالـد 

  فاِطَمـةُ  حامـد 

  مـريم  ياِسـر 

  عَائَِشـةُ  عَّمَـار 

  َخِدْيَجـةُ  َسِعْيـد 

  َصفِّيَـةُ  عَلِـّي 

  ُرقَّيَـةُ  عَّبَـاس 

  

 :واكتب مع ضبط أواخر الكلمات اقرأ-

 .خديجـة زينب، آمنة، عـّمار، سعيد، فاطمة، مريم، علّي، خالد، عباس، عائشة، محمد، َصفِّيـة، حامد،
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 (ب)

  

 المسجدِ إلَى٪المسجدُ البيتِ ِمنَ٪البيـتُ

  

     

  

 أَْنَت؟ ِمْن أَْينَ٪المدرس

 .الَيابَانِ أنا ِمنَ٪محمـد

  

 عَّمَار  ؟ وِمْن أَْينَ٪المدرس

  

ين ُهَو ِمنَ٪محمـد  .الّصِ

  

 َحاِمد  ؟ وِمْن أَْينَ٪المدرس

 .الِْهْندِ ُهَو ِمنَ٪محمـد

؟ أَْيَن عَّبَاس  :المدرس
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 .َخـَرجَ :محمـد

  

 ذََهَب؟ أَيْنَ٪المدرس

 .اْلُمِدْيرِ ذََهَب إلَى٪محمـد

 عَلي  ؟ وأَْيَن ذََهبَ٪المدرس

  الِمْرَحاضُ .اضِاْلِمْرحَ ذََهَب إلَى٪محمـد

  

 تََمـاِريْنُ

  

 : أَِجْب عَِن اَلَْسِئلَةِ اآلتِيَةِ (١)

 ..……………………… أنت؟ من أين (١)

ين أأنت (٢)  ..……………………… ؟ من الفِلِّبِ

 ..……………………… ِمَن الّصين ؟ َمنْ (٣)

 ..……………………… حامد ؟ من أين (٤)

 ..……………………… ذهب عباس ؟ أين (٥)

 ..……………………… علّي إلى المدير ؟ أذهب (٦)
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 :اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات (٢)

 .الصين الحمام، المرحاض، إلى المرحاض، اليابان، الفلبين، من الهند، إلىمن الغرفة، من  الغـرفـة،

  

  

 :اقـرأ واكتـب (٣)

 .فاطمة؟ هي من الهند من أين (١)

 المدرس من الفصل وذهب إلى المدير خرج (٢)

 .التاجر إلى الدكان ذهب (٣)

 .الحمام حامد من الغرفة وذهب إلى خرج (٤)

 .من الفصل؟ من خرج (٥)

ْوقِ خرج (٦)  .الطالب من المدرسة وذهب إلى الّسُ

 .من الصين وخالد من اليابان خديجة (٧)

  

  

 :في الفراغ فيما يلي حرَف جّرٍّ ُمَناِسبًا ضع (٤)

 (على –في  – إلى -من )

 .الفصل.……..………الطالب (٢) .المكتب..………الكتاب (١)

 .مدرسة………المدير خرج (٤) .الجامعة.……حامد ذهب (٣)

 .اليابان.……..………………………الصين….………محمد ذهب (٥)
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   :الجديدة الكلمات  
      

   اَلِْمْرَحاضُ اَلَْحّمامُ اَلَْفْصل اَلَْمْدَرَسةُ  

ْوقُ اَلَْجاِمَعةُ اَلْغُْرفَةُ اَلَْمطَْبخُ      الّسُ

ْينُ الَيابَان      ْينُالفِلِبِّ الِهْندُ الّصِ

   َخَرجَ ذهب الُمِدْيرُ  
  

  

   (( إِلَـى.ِمـنْ.عَلَـى.فِـيْ ))  

   ُحُرْوِف الَْجـرّ ِمنْ  



 


