
اِمدْن ح؟ مأَْنت 
دمحِة  ماِمعِبالْج ا طَاِلبأَن.  
اِمد؟  ح ِدْيدج طَاِلب أَ أَْنت  
دمحم  ِدْيدج ْم، أَناَ طَاِلبعن.  
اِمد؟  حأَْنت ِمْن أَْين  
دمحالِْهْنِد  م أَناَ ِمن.  
اِمد؟  حكا اْسمم  
دمحم  دمحِاْسِمْي م.  
اِمد؟  حكعى الَِّذْي مذَا الْفَتْن همو  
دمحِمْيِلْي  مز وه.  
اِمدالِْهْنِد؟  ح أَْيضاً ِمن وأَه  
دمحاِن  مابالْي ِمن والَ، ه.  
اِمد؟  حـها اْسمم  
دمحةُ  مْمـزح هِاْسم.  
اِمد؟  حدمحياَ م كتا لُغم  
محمةُ  دِتي اُألْرِديلُغ.  
اِمدْهلَةٌ ؟  حةٌ سلُغ أَِهي  
دمحْهلَةٌ  مةٌ سلُغ ْم، ِهيعن.  
اِمد؟  حهتا لُغةُ، مْمزحو  



دمحةٌ  مْعبةٌ صلُغ ِهيةُ، واِنيابالْي هتلُغ.  
اِمد؟  حدمحا مي ْوكأَب أَْين  
دمحْيِتأَِبْي   مِفي الْكُو . ِهْيرش طَِبْيب وه.  
اِمد؟  حـكأُم أَْينو  

دمحم  
ِهي . ِهي أَْيضاً ِفي الْكُوْيِت مع أَِبـْي

اكنةٌ هسردم.  
اِمد؟  حدمحا مْيتِِ يِإلَى الْكُو ْبتأَذَه  
دمحم  ْبتْم، ذَهعن.  
اِمدح   ،ِمْيلُكز؟وْوهأَب أَْين  
دمحاِن  مابِفي الْي ْوهأَب .كَِبْير اِجرت وه.  
اِمد؟  حدمحا مي أَخ أَلَك  

دمحم  

 وهةُ، وامأُس هِاْسم ،اِحدو ْم، ِلـْي أَخعن
وِلْي أُْخت . مِعْي هنا ِفي الْمِدْينِة الْمنورِة

ةٌ ِاْسماِحدو عاِق مِفي الِْعر ِهيو ،بْينا زه
  .زْوجها مهْنِدس. زْوِجها

اِمدا أَِخْي؟  حةٌ ياريس كأَِعْند  

دمحم  
حْمزةُ . ِعْنِدْي دراجةٌ. الَ، ما ِعْنِدْي سيارةٌ

  .ِعْنده سيارةٌ
    



  :أَِجب عِن اَألسِئلَِة اآلِتيِة
  ِاْسِمْي زْيد  ما اْسمـك ؟) ١(
  أَنا ِمن الصْيِن  ِمْن أَْين أَْنت ؟) ٢(
  لُغِتي الصْيِنيةُ  ما لُغتـك ؟) ٣(
  أَِبْي ِفْي أََلْماِنيا  أَْين أَبـْوك ؟ )٤(
)٥ (أُم ؟أَْين ا  ـكاِنيأَِبْي ِفْي أََلْم عْي مأُم  

  نعْم، ِلْي أَخ واِحد ِاْسمه حاِمد  أَلَك أَخ ؟) ٦(
  نعْم، ِلْي أُْخت واِحدةٌ ِاْسمها آِمنةُ  أَلَك أُْخت ؟ )٧(

  الَ، ماِعْنِدْي سيارةٌ  أَِعْندك سيـارةٌ ؟) ٨(
)٩ (رد كةٌ ؟أَِعْندةٌ, الَ  اجاجراِعْنِدْي دم  

)١٠(قَلَم ك؟ أَِعْند  ْم، ِعْنِدْي قَلَمعن  
)١١( رفْتد ك؟ أَِعْند  رفْتْم، ِعْنِدْي دعن  
)١٢( اِجرت ـْوك؟ أَ أَب  اِجرْم، أَِبْي تعن  
)١٣( ؟ ِمْن أَْين دمحالِْهْنِد  م ِمن دمحم  

  لُغتـه اُألْرِديةُ  ؟ لُغتـهما  )١٤(
)١٥( ـْوهأَب ْيِت  ؟ أَْينِفي الْكُو وهأَب  

)١٦( هأُم ْيِت  ؟ أَْينِفي الْكُو هأُم  
  حْمزةُ ِمن الْياباِن  ِمْن أَْين حْمزةُ ؟) ١٧(

  لُغته الْياباِنيةُ ما لُغتـه ؟) ١٨(



)١٩ (ـْوهأَب اِن   ؟أَْينابِفي الْي وهأَب  
  زْينب ِفي الِْعراِق  أَْين زْينـب ؟) ٢٠(
  زْوجها ِفي الِْعراِق  أَْين زْوجهـا ؟) ٢١(
  زْوجها مهْنِدس, الَ  أَزْوجها مدرس؟)  ٢٢(

    
)٢ ( رالضَِّمي ِليا يماِغ ِفيِفي الْفَر عض)ها/ ه: (  

 . مهْنِدس.…واْبنـ. محمد طَِبْيب) ٢(  . .زْينب..... ِاْسمـِه الِْبْنت طَاِلبةٌهِذ)١(
  واْبنـه  ِاْسمـها

)٣(كَِبْير اِجرلُ تجذَا الرـ .هاِهللا...ِاْسم ْبدع.  
 ِفي …آِمنـةُ ِفي الْغْرفَِة وأُمـ)٤(

  .الْمطْبِخ
ـها   ِاْسمـهأُم   

  .  ممرضةٌ.....عاِئشةُ طَِبْيبةٌ وأُْختـ) ٥(
)٦ ( جرخالْفَْصِل و ِمن دمحم جرخ

   ..…معـه زِمْيلُـ
  زِمْيلُـه  أُْختـها
    

)٣ ( ٍة كَالِْمثَاِل اآلِتيِوبأَجِئلٍَة وةَ أَسسماِت خه:  
 . ْنِدْي قَلَمِع. نعْم أَِعْنـدك قَلَم ؟
 .نعْم ِعْنِدْي ِكتاب أَِعْندك ِكتاب؟

كةٌ؟ أَِعْنداريْم ِعْنِدْي سعةٌ ناريس. 



كةٌ؟ أَِعْنداجرْم ِعْنِدْي دعة ناجرد.ٌ 
 .نعْم ِعْنِدْي دفْتر أَِعْندك دفْتر؟
 .نعْم ِعْنِدْي بْيت أَِعْندك بْيت؟

    
 ِليا يأَمَّلْ مت:  

  ْيتب    
  بْيتها  بْيِتْي
كْيتب  

 

ـهْيتب  

غاِئِب والْغاِئبِة كَـما ُهو أَِضِف اَألسماَء اآلِتيةَ ِإلَى الُْمتكَلِِّم والُْمخاطَِب والْ) ٥(
  :ُموضٌَّح ِفي الِْمثَاِل

 هذَا قَلَمها قَلَمه هذَا قَلَمك هذَا قَلَِمْي هذَا قَلَم مثال
ابِكت           

 ِكتاِبْي هذَا ِكتابها هذَا ِكتابه هذَا ِكتابك هذَا ِكتاِبْي هذَا 
ِرْيرس          

سِرْيِرْي هذَا سِرْيرها هذَا سِرْيره هذَا سِرْيرك هذَاِرْيِرْيس هذَا 
ِاْسم          

 اْسِمْي هذَا اْسمها هذَا اْسمه هذَا اْسمك هذَا اْسِمْي هذَا 
      ِمْنِدْيلٌ



ِمْنِدْيِلْي هذَا هاِمْنِدْيلُ هذَا ِمْنِدْيلُه هذَا ِمْنِدْيلُك هذَاِمْنِدْيِلْي هذَا 
ِاْبـن      

 اْبِنْي هذَا اْبنها هذَا اْبنه هذَا اْبنك هذَا اْبِنْي هذَا 
      سيارةٌ

سيارِتْي هِذِهسيارتها هِذِه سيارته هِذِهسيارتك هِذِهسيارِتْي هِذِه 
احِمفْت           

هِمفْتاحها هذَا ِمفْتاحه هذَا ِمفْتاحك هذَا ِمفْتاِحْي هذَا   
دي      

 يِدْي هِذِه يدها هِذِه يده هِذِه يدك هِذِه يِدْي هِذِه 
           

   :ِاقْـرأْ) ٦(
 الَه لَُه كلَ يِل

  . أُْخت واِحدةٌْيِل) ١(
  . أَخْيما ِل,  أَخ ؟ الَكأَلَ) ٢(

  . لَها ِطفْلٌ صِغْيرْيأُْخِت) ٣(

  . لَه أَخ و أُْختْيزِمْيِل) ٤(
   ِكتابْيِعْنِد :    نقُْولُ

     أَخْيِعْنِد: الَ نقُْولُ 
     أَخْيِل: نقُْولُ    



)٧  ( عم:  
)١ (اِمدح جرخ عاِلدٍ  مخ.  )٢ ( الطَِّبْيب بذَهعْنِدسِ مهالْم .  
)٣ (سردالْم لَسج عِدْيرِ  مالْم.  )ْن ) ٤مع؟ م ِليا عي ِعكِمْيِلْيمْي ز.  
ه ؟ مع خرج مْن. خرج أَِبْي ِمن الْبْيِت ) ٦(  .ها زْوجهامعآِمنةُ ) ٥(

 جرخعْيممع ه.  
   
)٨(  

 يبيِت هابيُت ُهبيُت كبيُت  بيٌت
يأَِب هاأَُبو ُهأَُبو كأَُبو أٌَب  
 أٌَخ هاأَُخو ُهأَُخو كأَُخو أٌَخ

          
  .أَِبي وأُمِّي ِفي الْبيِت) ١(

)٢ (؟ ذَهاِمدا حي ْوكأَب ْوِقأَْينِإلَى الس ب. 
)٣ (سردم و؟  الَ، هطَِبْيب ْوكأَ أَخ.  
  .أَخـْوها ِفي الطَّاِئِف وأَبْوها  ِفي الْمِدْينِة الْمنورِة. زْينب ِفي الرياِض) ٤(
)٥ (كَِبْير اِجرت ْوهأَخو ِزْيرو ْوهأَب ذَا الطَّاِلبه.  

  .ْي ِإلَى الْمْدرسِة وذَهب أَِبْي ِإلَى الْجاِمعِةذَهب أَِخ) ٦(
)٩(  

  محُمود ٌ عبَّاس ٌ حاِمد ٌ خاِلد ٌ ُمحمَّد



زمةُح ةُطَلْح امةُأُس اِويةُُمع ةُِعكِْرم 
  :اِِِقْـرِأ اَألسماَء اآلِتيةَ واضِبطْ أَواِخرها

اِلـدةُ خْمزح ارـمأَ عسةُ ناِويعم 

اِمدةُ حامةُ أُسِعكِْرم اسبع دمحم 

    طَلْحةُ
  :اَلْكَِلماُت الْجِديدةُ

 فًَىت واِحد اَلزْوج اَلزِمْيلُ

عاَلطِّفْلُ م ْيتاَلْكُو 

  
  
 


