
  ذَاــه    

    بْيٌت  هذَا
  

      

    مْسِجٌد هذَا
  

      

    باٌب هذَا
  

      

    ِكتاٌب هذَا
  

      

    قَلٌَم  هذَا
  

      

    ِمفْتاٌح هذَا
  

      

    مكْتٌب  هذَا
  



      

    سِرْيٌر  هذَا
  

      

    كُْرِسي هذَا
  

      
     هذَا ؟ما  
    ؟ اهذَ ما  :س
      بْيٌت اهذَ  :جـ
      ؟ بْيٌت اهذَ أَ  :س
      بْيٌت اهذَ نعْم،  :جـ
      
     هذَا ؟ما : س
      قَِمْيٌص اهذَ  :جـ
      
    ؟ ْيٌرسِر اهذَ َ أ :س
      كُْرِسي اهذَ ،الَ :جـ
      
     ؟ِمفْتاٌح اهذَ أَ  :س
      قَلٌَم اهذَ ،الَ  :جـ



      
    ؟ اهذَ ماَ  :س 

      نْجٌم اهذَ  :جـ
      
      
  )١ (تْمِرْيـٌن  
     هذَا ؟ما : س
       هذ مفتاح :جـ
      
     هذَا ؟ما  : س
       هذا ِكتاٌب :جـ
      
     هذَا ؟ما : س
       هذاَ قَلٌَم :جـ
      
     هذَا ؟ما  : س
      هذَا باٌب: جـ
      
     هذَا ؟ما  : س
      هذَا بْيٌت: جـ
      



     هذَا ؟ما  : س

      هذَا كُْرِسي :جـ
      
      
     (٢) تْمِرْيـٌن  
    ؟  هذَا بْيٌتأَ  :س
      مْسِجٌد ، هذَاالَ  :جـ
      
    ؟  هذَا ِمفْتاٌحأَ  :س

    الَ، هذَا قَلٌَم  :جـ
  

      
     هذَا قَِمْيٌص ؟أَ  :س
    ، هذَا قَِمْيٌصنعْم  :جـ
      
     هذَا نْجٌم ؟أَ  :س
      ، هذَا نْجٌمعْمَ  :جـ
      
      
      
      
      



   )١ (ِاقْـرأْ واكُْتْب  
     

 هذا قلم مسجد هذا مكتب هذا
 كرسي هذا ؟ ما هذا سرير هذا

 مفتاح ما هذا؟ هذا مسجد هذا، ال ؟ أ هذا بيت
  
    ؟ هذَا مْن  
    ؟ اهذَ مْن  :س
      طَِبْيٌب اذَ هَ :جـ
      
    ؟ اهذَ مْن  :س
      ولٌَد هذَا  :جـ
      
    ؟ اهذَ مْن : س
      طَاِلٌب هذَا  :جـ
      
    ؟ ولٌَد اهذَ أَ : س
      رجلٌ اهذَ ،الَ  :جـ
      
    ؟ هذَا ما : س
      مْسِجٌد هذَا  :جـ



      
    ؟ اهذَ مْن  :س
      تاِجٌر اهذَ  :جـ
      

    كَلٌْب هذَا
  

      
    ؟ كَلٌْب اهذَ أَ  :س
      ِقطٌّ اهذَ ،الَ  :جـ
      

  
  ِحماٌر هذَا

    
      
    ؟ ِحماٌر اهذَ أَ : س

    ِحصانٌ اهذَ، الَ :جـ
  

      
    ؟ اهذَ ماَ و : س

      جملٌ اهذَ  :جـ
      



    ؟ اهذَ ماَ  :س

      ِدْيٌك اهذَ  :جـ

      
    ؟ اهذَ مْن  :س

    مدرٌس اهذَ  :جـ
  

      
    ؟ قَِمْيٌص اهذَ أَ : س

    ِمْنِدْيلٌ اهذَ، الَ  :جـ
 

  
    :قرأْ واكُْتْبِا  

  هذا كلب (٢)   هذا ؟ هذا قلم ما (١) 
  هذا مجل  (٤)  هذا ؟ هذا طبيب من (٣) 
  هذا ديك ؟ نعم أ (٦)   هذا قط، كلب ؟ ال هذا أ (٥) 
  هذا منديل  (٨)  هذا محار، حصان ؟ ال هذا أ (٧) 
  من هذا ؟ هذا رجل (١٠)   ولد ؟ نعم هذا أ  (٩)

    
  

 


