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 الدرس السادس( 6)

   

  هــــــذه

  

  

  

 .هذا ابُْن حامٍد وهذه بِْنُت يَاِسرٍ 

 .ابُْن حامد جالٌِس وبنت ياسر واقفة

 من هذه؟ 

 

 .هذه أُْخُت المهندس

 أِهَي أْيضاً مهندسة؟

 .طَِبْيبَةٌ ال، هي 

 سيارة من هذه؟ 

  
 .هذه سيارة المدير

 

 ما هذه؟ 

 .هذه ِمْكواةٌ   
  

 لَِمْن هـذه؟ 

  

 .هذه لَِخالِـٍد  
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 أَدّراَجةُ أَنٍَس هذه؟

 

 هذه جديدةٌ ،. ال، هذه َدّراَجة عَّمار

 .ودّراجة أنس قديمةٌ  

  

 .ِجداً هي جميلةٌ . هذه َساعَة علّيٍ  

  

 

 .الِمْلَعَقة في القدر. وهذه قِْدٌر  هذه ِمْلَعَقةٌ  

          

   

 

 

 .هذه بََقَرةُ الَفّّلح  

  

  

  
 هذا أَْنٌف وهذا فَمٌ   
  

 .هذه أُذٌُن وهذه عَْيٌن     

               

 

 وهذه يٌَد وهذه ِرْجلٌ     
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 تََمـاِريْن

 :ِاقـرأ واكتـب ( ١ )  
 .من هذه؟ هذه أخت عّباس -2 هذا مسجد وهذه مدرسة -١
 .هذا ابْن المدير و هذه بنت المدرس -4 هذا ديك وهذه دجاجة -3
 .أين قدر اللحم؟ هي في الثّلَّجة -6 .هذه أمّ ياسر -5
 .هذا باب وهذه نافَِذةٌ  -7
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  ما هــــــذا و ما هــــِذِه؟ ( 2 )
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ْن ُجَمّلً على ِغراره( 3)  :اِقرأ الِمثالَ وكّوِ

 .آمنةُ طالبـةٌ  .محمٌد طالٌب  ( ١ )

 …………………فاطمة  .حامد طبيٌب  ( 2 )

 …………..………هي  .هو ُمْسلُِم ( 3)

 ………………النافَِذة  .الباب ُمْغلَق( 4)

 …………………اليد  .المنديل َوِسخ( 5)

اي حارّ  (6)  ………………الَقْهَوة  .اَلّشَ

 ………………المدرسة  .المسجد بعيد( 7)

 ………….……الطالبة  .الطالب مريض (8)

 ………………السيارة  .الحصان َسرْيُع ( 9)

 ………………الشمس  .القمر جميل( ١1)

 …………………األُمّ  .األب جالِس( ١١)
    
    

ْح الُْجَملَ ( 4)    :اآلتيـة َصّحِ

 .…………………………… حقيبةُ َمْن هذا؟ ( ١ )

 .…………………………… .الغرفة مفتوح ( 2 )

 .…………………………… .هذا سيارة الطبيب( 3)

 .…………………………… .هذه مفتاح السيارة( 4)

 .…………………………… .أين السيارة؟ هو في الشارع( 5)
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 :الكلماتاقرأ واكتب مع ضبط أواخر ( 5)
 .لمن هذه؟ هذه لياسر ( 2 ) .هذا لمحمد وذلك لحامد ( ١ )

 .لّل الَمْشِرُق والَمْغِربُ ( 4) .الحمـد للّ ( 3)
            
      :الكلمات الجديدة 

اَجةُ  الِمْكواة     الِقْدرُ  الِمْلَعَقةُ  الدّرَ
   الَفـمُ  األَْنفُ  الَفّلَّحُ  الَبَقَرةُ  
   الّشايُ  الِرْجـلُ  اليَدُ  األُذُنُ  
  ُ ّ    سِريع الَقْهَوة الّثَّلََّجةُ  األُم
     ِجـداً  الّنَافَِذةُ  

  


