
ادعالَم  :سلَيُ سةَو ِكْعمحكاَتَوِ اهللاُ ررُهُب.  
تاَلِْبن:  هكاَتربةُ اِهللا ومحرو الَمِك السلَيعو.  
ادع؟  :ستا ِبنالُِك يح فكَي  
تِهللا  :اَلِْبن ِدمالْحٍر ويا ِبخأَن.  
ادعِت؟  :سأَن نأَي ِمن  
تا ِم  :اَلِْبناِضأَنيالر ن.  
ادعـِك؟  :سما اسم  
تـةُ  :اَلِْبنآِمن ِميِاس.  
ادعِك؟  :سوأَب نأَي  

تاَلِْبن:  
هجوم وِة، هرونِة الْمنِديا ِفي الْمنه أَِبي  

  .ِفي الْمدرسِة الثَّانِويِة
ادعـِك؟  :سأُم نأَيو  

تاَلِْبن  
يضاً هنا، ِهي طَِبيبةٌ ِفي مستشفَى ِهي أَ

  .الِْوالَدِة
ادعِك؟  :ستأُخ ِك؟ أَِهيعم اةُ الَِّتيِذِه الْفَته نمو  
تاَلِْبن  يمع تِبن الَ، ِهي.  
ادعـا؟  :سهما اسم  
تـةُ  اَلِْبنا فَاِطمهمِاس.  
ادعـُِك  :س  ..؟أَِهي، زِميلَت



  

تاَلِْبن  
ِهيطَِة وسوتِة الْمسردالَ، أَناَ ِفي الْم  

  .ِفي الْمدرسِة الثَّانِويِة
ادع؟  :س ـتأَلَِك أُخ  
تاَلِْبن  تأُخ اِ لـيالَ، م.  
ادع؟  :سألَـِك أخ  
تاَلِْبن  اِمعِبالْج طَاِلب وهو ركَِبي أَخ ِلي ،معِةن  
ادعِك؟  :سعم ذَا الطِّفْلُ الَِّذيه نم و  
تاَلِْبن  أَِخي ناب وه.  
ادع؟  :سـهما اسم  
تاَلِْبن  دعس ـهمِاس.  
ادعِت اآلنَ؟  :سيِك ِفي الْبأَ أُم  
تفَى  اَلِْبنشتسِإلَى الْم تبالَ، ذَه.  

   
)١ (باكْتأْ وِاقْـر:  

  كَيف حالُِك يا أُمي ؟) ٢( كَيف حالُك يا أَِبي ؟) ١(
 أَين ِبنتِك ياآِمنةُ ؟ ذَهبت ِإلَى الْمدرسِة) ٤( أَين ابنِك يازينب ؟ ذَهب ِإلَى الْمسِجِد) ٣(
ِلمن هِذِه الساعةُ الْجِميلَةُ ؟ أَِهي لَِك يا ) ٥(

 مةُ ؟ نعم ِهي ِليفَاِط
  



)٦  ( كذَا قَلَم؟ الَ،ه دمحا مي كذَا قَلَمأَه
تأَن  

ِتلْك السيارةُ الْجِميلَةُ الَِّتي خرجِت اآلنَ ) ٧(
  ِمن الْمدرسِة ِللمِديِر

)٨ (با طَِبي؟ الَ،أَن ا أَِخيي ِدسنهم تأَ أَن )ِت ) ٩ةٌأَ أَنسردا م؟ الَ،أَن ِتيا أُخةٌ يبطَِبي  
   

)٢ ( وا هى كَمادنِر الْمِييغت دعى برةً أُخرا مأْهاقْر ِة، ثُمِل اآلِتيمالْج لٍَة ِمنمأْ كُلَّ جِاقْر
  :موضح ِفي الِْمثَاِل 

  قَلَمِك يا أُمي ؟أَين أَين قَلَمك يا أَِبي ؟ : ِمثَالٌ 
  يا آمنة ؟..............  أَِعندك قَلَم يا محمد ؟) ١(

  أَِعندِك قَلَم يا آِمنةُ ؟ 
  ياأُستاذيت ؟...........  أَين بيتك يا أُستاِذي ؟) ٢(

  أَين بيتِك يا أُستاذَِتي ؟ 
  يا فاطمة ؟؟    ..............   عِلي؟أَهذَا الدفْتر لَك يا) ٣(

  أَهذَا الدفْتر لَِك يا فَاِطمةُ ؟؟ 
  يا أُخيت ؟  .............  ِمن أَين أَنت يا أَِخي ؟) ٤(

    ِمن أَين أَنِت يا أُخِتي ؟ 
  يا خدجية  ؟..........  أَين أَبوك يا خاِلد ؟) ٥(

   أَين أَبوِك يا خِديجةُ ؟   
  يا خاليت ؟................  أَ أَنت مِريـض يا خاِلي ؟) ٦(

  أَ أَنِت مِريضةٌ يا خالَِتي ؟ 



  يا عميت ؟............  أَين ِبنتك يا عمي ؟) ٧(
    أَين ِبنتِك يا عمِتي ؟ 

  يا سعاد ؟.............   حاِمد ؟أَ لَك أَخ يا) ٨(
       أَلَِك أَخ يا سعاد ؟ 

  يا أخيت ؟   ..............  ماذَا ِعندك يا أَِخي ؟) ٩(
     ماذَا ِعندِك يا أُخِتي ؟ 

)١٠ (ا أَِبيي كلَيع المي.............  .اَلسيا أم.  
 ا أُمِك يلَيع الماَلسي.  
   

  :أَنِِّث الْفَاِعلَ ِفي كُلٍّ ِمن الْجمِل اآلِتيِة) ٣(
  .خرجت آِمنةُ ِمن الْبيِت             .خرج محمد ِمن الْبيِت: ِمثَالٌ 

  ...........  .ذَهب الْمدرس ِإلَى الْفَصِل) ١(
  ِلذَهبِت الْمدرسةُ ِإلَى الْفَص: جـ  

  ...........  .ذَهب أَِبي ِإلَى الْمستشفَى) ٢(
  ذَهبت أُمي ِإلَى الْمستشفَى: جـ  

  ...........  .جلَس الطَّاِلب ِفي الْفَصِل) ٣(
  جلَسِت الطَّاِلبةُ ِفي الْفَصِل: جـ  

  ...........  .خرج أَِخي ِمن الْبيِت) ٤(
  خِتي ِمن الْبيِتخرجت أُ: جـ  



)٤ ( ِليا يأَمَّلْ مت:  
 الطَّاِلبـةُ ِ جلَست     ةُـاَلطَّالب ْ جلَست

 الـ ـِـ   الـ  ـْـ

    
  :ِاقْرِأ الْجملَ اآلِتيةَ ) ٥(

  . خرج من بيتك اآلن؟ هو ابن عميالَِّذيمن الفَتى ) ١(
  . خرجت من بيتك اآلن يا حممد؟ هي بنت خالَيتالَِّتيمن الفتاةُ ) ٢(

  .ى املكتب؟ هو للمدرس عل الَِّذيملن املفتاح) ٣(
  . على السرير؟ هي ِلزوِج أخيتالَِّتيملن الساعة ) ٤(

    
  :ِفي الْفَراِغ) الَِّذي ، الَِّتي ( أَكِْمِل الْجملَ اآلِتيةَ ِبوضِع اسٍم موصوٍل مناِسٍب ) ٦(

)١ (ابِس ......اَلِْكتردِب ِللْمكْتلَى الْمع .   
  ِذيالَّ: جـ

)٢ ( اَلْقَلَم........روكْسم ِتيبِقيح ِفي.    
  الَِّذي: جـ

 خرجت ِمن الْمستشفَى ......اَلسيارةُ ) ٣(
  .اآلنَ ِللطَِّبيِب الْجِديِد

  

  الَِّتي: جـ
)٤ (اَلْكَلْب....... ضِريقَِة مِديِفي الْح   .   



  الَِّذي: جـ
 خرج ِمن الْمسِجِد اآلنَ .......تىاَلْفَ) ٥(

  .ابن الْمؤذِِّن
  

  الَِّذي: جـ
 تحت الشجرِة ِلِبنِت ......ِتلْك الْبطَّةُ )  ٦(

  .الْفَالَِّح
  

  الَِّتي: جـ
)٧ (دِديالْج تياِرِع .......اَلْبالش ذِلك ِفي 

  .ِللْوِزيِر 
  

  الَِّذي: جـ
)٨  ( سرلٌ ......اَلدهِس سرذَا الده دعب  

  .ِجدا 
  

  الَِّذي: جـ
 جلَست أَمام الْمدرسِة ؟ .....مِن الْفَتاةُ) ٩(

  .ِهي طَاِلبةٌ ِمن ماِليِزيا
  

  الَِّتي: جـ
  تحت الْمكْتِب ....أَِتلْك الْحِقيبةُ)  ١٠(

  .ِهي ِلصِديِقي محمٍد. لَك يا خاِلد؟ الَ
  

  الَِّتي: جـ



  :اَلْكَِلمات الْجِديدةُ
   مو اَألِب: اَلْعةُ  أَخماَألِب: اَلْع تأُخ 

 أُخت اُألم: اَلْخالَةُ  أَخو اُألم: اَلْخالُ 
  مستشفَى الِْوالَدِة

   
 


