
  )أ ( 
من هؤالَِء الِْفتيةُ الطِّوالُ ياَ عِلى؟
دـدج طُالَّب مه.
ِمن أَين هـم؟

  

ـَا   .هم ِمن أَمِريك
   أَهم زمـالَؤك؟

 معن ,الَِئيمز مه .ِليفَص ِفي مه.   
   أَهم مجتِهـدونَ؟

 معن ,ِهـدتجم منَهو.   
ـَاؤهم؟    ما أَسم

مهاؤماِهللا: أَس دبعى وسوما وكَِريزو ياَِسر.   
ومن هؤالَِء الرجالُ الِْقصار؟
ـاججح مه.
ِمن أَيـن هـم؟

  

   .بعضهم ِمن الصيِن وبعضهم ِمن الْياباِن
أَصى وسوم ن؟أَيهِدقَاؤ   

   .ذَهبوا ِإلَى الْمطْعـِم
   

  



  :َحوِِّل الُْمْبَتَدأَ ِفْي كُلٍّ ِمَن الُْجَمِل اآلِتَيِة ِإلَى َجْمٍع ) ١(
  

  )طُالَّب(  طُالَّب هؤالَِء  .هذَا طَاِلب  : ِمثَالٌ
)١ ( اِجرذَا ته.    ) ارجت(  

  هؤالَِء تجار: جـ
  )حجاج(    .حاج هذَا ) ٢(

  هؤالَِء حجاج: جـ
  )ِرجالٌ(    .هذَا رجلٌ) ٣(

  هؤالَِء ِرجالٌ: جـ
)٤ (رذَا كَِبيه.    )ارِكب(  

  هؤالَِء ِكبار: جـ
)٥ (رِغيذَا صه.    ) ارِصغ(  

  هؤالَِء ِصغار: جـ
)٦ (رذَا قَِصيه.    ) ارِقص(  

   ِقصارهؤالَِء: جـ
  )ِطوالٌ (    .هذَا طَِويلٌ) ٧(

  هؤالَِء ِطوالٌ: جـ
)٨ ( لَدذَا وه.    ) الَدأَو(  

  هؤالَِء أَوالَد: جـ



)٩ ( نذَا ابه.    ) اٌءنأَب(  
  هؤالَِء أَبناٌء: جـ

)١٠ ( مذَا عه.    ) اممأَع(  
  هؤالَِء أََعمام: جـ

)١١ (ذَا شهخي.    )خويش(  
  هؤالَِء شيوخ: جـ

)١٢ (فيذَا ضه.    )فويض(  
  هؤالَِء ضيوف: جـ

  )زمالَُء(    .هذَا زِميلٌ) ١٣(
  هؤالَِء زمالَُء: جـ

)١٤ (رذَا فَِقيه.    )اُءفُقَر(  
  هؤالَِء فُقَراُء: جـ

)١٥ ( ذَا غَِنيه.    )اُءأَغِْني(  
  هؤالَِء أَغِْنياُء: جـ

)١٦ (قِديذَا صه.    )ِدقَاُءأَص(  
  هؤالَِء أَصِدقَاُء: جـ

)١٧ (بذَا طَِبيه.    )  اُءأَِطب(  
  هؤالَِء أَِطباُء: جـ

)١٨ (ذَا فَىته.    )ٌةيِفت(  



  هؤالَِء ِفتيةٌ: جـ
)١٩ (ذَا أَخه.    )  ٌةوِإخ(  

  ِإخوةٌهؤالَِء : جـ
)٢٠ (دِديذَا جه.    )دـدج(  

  هؤالَِء جـدد: جـ
)٢١ (سردذَا مه.    )َنوسردم(  

  هؤالَِء مدرسونَ: جـ
)٢٢ (ِدسنهذَا مه.    )َنوِدسنهم(  

  هؤالَِء مهنِدسونَ: جـ
)٢٣ (ذَا فَالَّحه.    )َنوفَالَّح(  

  ِء فَالَّحونَهؤالَ: جـ
)٢٤ (ِهدتجذَا مه.    )َنوِهدتجم(  

  هؤالَِء مجتِهدونَ: جـ
)٢٥ (ِلمسذَا مه.    )َنوِلمسم(  

  هؤالَِء مسِلمونَ: جـ
  

  :اِلَحوِِّل الُْمفَْرَداِت الَِّتْي َتْحَتَها َخطٌّ ِإلَى ُجُمْوٍع كََما ُهَو ُمَوضٌَّح ِفي الِْمثَ) ٢(
  ؟ هم حجاج من هؤالَِء الرجالُ .       حاج ؟ هو الرجلُ هذَا من : ِمثَالٌ

  ......... .ِمن أَين هذَا الطَّاِلب ؟ هو ِمن الِْهنِد)  ١(



  ِمن أَين هؤالَِء الطُّالَّب؟ هم ِمن الِْهنِد: جـ
  .........  .لْكَِبير ؟ هو ِفي السوِقأَين التاِجرا) ٢(

  أَين التجار الِْكبار؟ هم ِفي السوِق: جـ
  ......... .أَين الْمدرس الْجِديد ؟ هو ِعند الْمِديِر)  ٣(

  أَين الْمدرسونَ الْجدد؟هم ِعند الْمِديِر: جـ
  ......... ب الْجِديد ؟ أَهو ِفي الْفَصِل؟أَين الطَّاِل)  ٤(

  أَين الطُّالَّب الْجدد ؟ أَهم ِفي الْفَصِل ؟: جـ
  .........  .هو فَِقير, أَهذَا الطَّاِلب غَِني ؟ الَ)  ٥(

  هم فُقَراُء,أَهؤالَِء الطُّالَّب أَغِْنياُء؟ الَ: جـ
)٦  (ذَا الره نم فيض ولُ ؟ هج.  .........  

  من هؤالَِء الرِِّجاَلُ؟ هم ضيوف: جـ
)٧  (ركَِبي أَخ ِة. ِلياِمعِبالْج طَاِلب وه.  .........  

  هم طُالَّب ِبالْجاِمعِة. ِلي ِإخوةٌ ِكبار: جـ
  .........  .أَ ين صِديقُك ؟ ذَهب ِإلَى الْمكْتبِة) ٨(

  أَين أَصِدقَاؤك؟ ذَهبوا ِإلَى الْمكْتبِة: جـ
)٩  (رِغيص ناب لَه دمحِفي . م طَاِلب وه

  .الْمدرسِة
.........  

  هم طُالَّب ِفي الْمدرسِة. محمد لَه أَبناٌء ِصغار: جـ
)١٠  (،مع؟ ن ِهدتجم لُكِميأَزِهدتجم وه . .........  



  ُهْم ُمْجَتِهُدْونَ,أَُزَمالَُؤَك ُمْجَتِهُدْونَ؟ َنَعْم: جـ
أَِضِف اَألسماَء اآلِتيةَ مرةً ِإلَى اسٍم ظَاِهٍر وأُخرى ِإلَى ضِميٍركَـما هو موضح ِفي ) ٣(

  :الِْمثَاِل 
 أَبناؤه ٍدأَبناُء محم     أَبناٌء  : ِمثَالٌ

  هم......    الطُّالَِّب .......   أَسماٌء
  أَسماؤهم     الطُّالَِّب أَسماُء

  ك.......    ٍدحاِم .......زمـالَُء
  زمـالَؤك       حاِمٍد زمـالَُء

 ه  الْمدرِس ...أَصِدقَاُء
 أَصِدقَاؤه أَصِدقَاُء الْمدرِس

    
  :ِاقَْرِأ الِْمثَالَ ثُمَّ َحوِِّل الُْجَملَ اآلِتَيةَ ِمثْلَُه ) ٤(

  .إلَى الْمطْعِم اَلطُّالَّب ذَهبوا  الْمطْعِم اَلطَّاِلب ذَهب ِإلَى :ِمثَالٌ
    اَلطَّاِلب جلَس ِفي الْفَصِل) ١(

  اَلطُّالَّب جلَسوا ِفي الْفَصِل: جـ
)٢ (ردِةاَلْمسردالْم ِمن جرخ س    

  اَلْمدرسونَ خرجوا ِمن الْمدرسِة
    اَلتاِجر ذَهب ِإلَى السوِق) ٣(

  اَلتجار ذَهبوا ِإلَى السوِق



  :ِاقَرأ َواكُْتْب ) ٥(

  الطُّالَّب ِفي الْفَصِل  ) ١(
)٢ (م؟ أَه الَدالَِء اَألوؤه ن؟ الَم كاؤنأَب  ,

اُء أَِخينأَب مه  
  أَين التّجاَر ؟ ذَهبوا ِإلَى السوِق) ٤( من هؤالَِء الناس ؟ هم حجاج ِمن ترِكياَ) ٣(

)٥ (فويض مالُ ؟ هجالَِء الرؤه نم  
ي اَلْفَالَّحونَ ِفي الْحقُوِل وأَبناَؤهم ِف) ٦(

  الْمدرسِة
أَين الطُّالَّب الْجدد ؟ بعضهم ِفي الْفَصِل ) ٧(

  و بعضهم ِعند الْمِديِر
)٨ (ِكباَر ارجت ماَِميأَع  

  أين أبناؤك يا علي ؟ هم يف الدكان) ١٠(  هؤالء إخويت) ٩(
)١١ (الطُّالَّبِب ولْعِفي الْم ارالِْكب الطُّالَّب 

  الصغار ِفي الْفَصِل
أَبوهم ِإماَم هذاَ . هؤالَِء الِْفتيةُ ِإخوةٌ ) ١٢(

  الْمسِجِد

)١٣ (ِتييقَر نَ ِمنوالُ فَالَّحجالَِء الرؤه  
,  نعم أَين الطُّالَّب الْجدد ؟ أَخرجوا ؟) ١٤(

بكْتا إِِلَى الْموبذَها ووجرِةخ  
)١٥ ( معنَ ؟ نوِلمساُء مالَِء اَألِطبؤأَه , مه

  مسِلمونَ
)١٦ ( اراٌء ِصغنأَب ِة . ِليسردِفي الْم مهضعب

  االبِتداِئيِة وبعضهم ِفي الْمدرسِة الْمتوسطَِة
    

  :اُكُْتْب َجْمَع الْكَِلَماِت اآلِتَيةِ ) ٦(
  ِاْبٌن  َرُجلٌ   ُمْسِلٌم  ٌركَِبْي

 ِكَباٌر
 ُمْسِلُمْونَ 

 ِرَجالٌ 
 أَْبَناٌء 



فيض  فَىت     اجح  أَخ  

فويض 
 ِفتيةٌ 

  اججح 
 ِإخوةٌ 

رِغيلٌ  صطَِوي  غَِني   رفَِقي  

ارِصغ 
 ِطوالٌ 

 أَغِْنياُء 
 فُقَراُء 

  
  :ةُاَلْكَِلَماُت الَْجِدْيَد

 اَلناس حقُولٌ : ج  اَلْحقْلُ

  اَلشيخ  اَلضيف  اَلْقَريةُ
مطْعةُ اَلْمسردةُ اَلْماِئيِتداالب 

    
  )ب(

    من هؤالَِء الْفَتيات ياَ مريم؟
ـالَِتيِميز نه.  
ـنه اتـو؟أَأَخ  
اتوأَخ ـنه معن.    
    من أَبوهـن؟

    .أُمهـن أُستاذَِتي. أَبوهـن الشيخ ِبالَلٌ 
    أَين بيتهـن؟ 

    .بيتهـن قَِريب ِمن الْمدرسِة



    
  :َو ُمَوضٌَّح ِفي الِْمثَاِل َحوِِّل الُْمْبَتَدأَ ِفي الُْجَمِل اآلِتَيِة ِإلَى َجْمٍع كَـَما ُه) ١(

 )بنات(  هؤالِء بنات .ِبنت هِذِه :ِمثَالٌ

  )طَاِلبات(    .هِذِه طَاِلبةٌ) ١(
اتالَِء طَاِلبؤه  

  )مدرسات(    .هِذِه مدرسةٌ) ٢(
اتسردالَِء مؤه  

  )طَِبيبات(    .هِذِه طَِبيبةٌ) ٣(
   طَِبيباتهؤالَِء

  )مسِلمات(    .هِذِه مسِلمةٌ) ٤(
اتِلمسالَِء مؤه  

  )زوجات(    .هِذِه زوجةٌ) ٥(
اتجوالَِء زؤه  

)٦ (تِذِه أُخه.    )اتوأَخ(  
اتوالَِء أَخؤه  

  )فَتيـات(    .هِذِه فَتاةٌ ) ٧(
ـاتيالَِء فَتؤه  

  )جـدد (    . جِديدةٌهِذِه) ٨ (
دـدالَِء جؤه  



ـَار(    .هِذِه كَِبيرةٌ) ٩(   )ِكب
ـَار   هؤالَِء ِكب

ـَار(    .هِذِه صِغيرةٌ) ١٠(   )ِصغ
ـَار   هؤالَِء ِصغ

  )ِطوالٌ(    .هِذِه طَِويلَةٌ) ١١(
  هؤالَِء ِطوالٌ

      
  :ِاقَرأ َواكُْتْب ) ٢(

  خوِتي وهؤالَِء أَخواَِتي  هؤالَِء إِِ) ١(
  من هؤالَِء الْفَتياَت ؟ هؤالَِء بناَت الْمدرسِة) ٢(
)٣ ( الَِتيِميز اتيالَِء الْفَتؤةٌ. هسردم نهأُمو بطَِبي نهوأَب  
)٤ (كْتِإلَى الْم نب؟ ذَه ددالْج الطَّاِلباَت نِةأَيب  
  أَين بناَتِك يا عمِتي؟ هن ِفي الْمطْبِخ) ٥(
)٦ (  مع؟ ن ِلماَتسم ضاَترمالَِء الْمؤأَه  
)٧ ( باَتالَِء طَِبيؤنَ. هوسردم نهواَجأَز  
  من هِذِه الْمرأَةُ ؟ ِهي زوجةُ الطَِّبيِب الْجِديِد) ٨(

بناتك ِفي الْمدرسِة الثَّانوِِيِة ياأُسامةُ ؟ بعضهن ِفي الْمدرسِة الثَّانِويِة وبعضهن ِفي أَ) ٩ (
  الْمدرسِة الْمتوسطَِة

)١٠ ( ارِكب اتنب ِلي معلَى ؟ نا لَيي اتنِة. أَلَِك باِمعِبالْج اتطَاِلب نهو  



  من هؤالَِء النساَُء الطِّوالُ ؟ هن طَِبيباَت ِمن أَمِريكاَ) ١١(
  اَلطَِّبيباَت خرجن ِمن الْمستشفَى) ١٢(

  
  :ثْلَـُهِم ِاقَْرِأ الِْمثَالَ ثُمَّ َحوِِّل الُْجَملَ اآلِتَيةَ )٣(

  زينب و آِمنةُ و مريم خرجن ِمن الْفَصِل  .زينب خرجت ِمن الْفَصِل: ِمثَالٌ 
  اَلْمدرسات ذَهبن ِإلَى الْفُصوِل  اَلْمدرسةُ ذَهبت ِإلَى الْفَصِل) ١(

  لطَّاِلبات الْجدد جلَسن ِفي الْفَصِلاَ  الطَّاِلبةُ الْجِديدةُ جلَست ِفي الْفَصِل) ٢(
  بنات محمٍد ذَهبن ِإلَى الْمدرسِة  ِبنت محمٍد ذَهبت ِإىلَ الْمدرسِة) ٣(

    
  أَِشْر ِإلَى اَألْسَماِء التَّاِلَيِة ِباْسِم ِإَشاَرٍة ِللْقَِرْيِب) ٤(

  )َهذَا، َهِذِه، َهُؤالَِء (
)١(........أَِخي  )٢(........ ِتيأُخ  

  هِذِه  هذَا
  مدرسونَ .......)٤(  ِرجالٌ......... )٣(

  هؤالَِء  هؤالَِء
)٥(........ اتطَاِلب  )٦(........يأُم   

  هِذِه  هؤالَِء
)٧(........أَِبي   )ةٌ .......)٨طَاِلب  

  هِذِه  هذَا



)٩(........ اتبطَِبي  )١٠(....... ارجت  
  هؤالَِء  هؤالَِء
    

  ) :ُهَو، ِهَي، ُهْم، ُهنَّ ( َضْع ِفي اَألَماِكِن الَْخاِلَيِة ِمَن الُْجَمِل اآلِتَيِة َضِمْيراً ُمَناِسباً ) ٥(
  . ِفي الْفَصِل..…أَين الطَّاِلبات؟) ٢(  . مدرسنا......من هذَا الرجلُ؟) ١(

وه  نه  
 .ِفي الْمكْتبِة.....أَين الطَّاِلبةُ الْجِديدةُ؟) ٤( . أَبناُء الْمدرِس......من هؤالَِء الِْفتيةُ؟) ٣(

مه  ِهي  
 .دِةِفي مستشفَى الِْوالَ....أَين الطَِّبيبات؟) ٦( .حجاج ِمن الِْهنِد....من هؤالَِء الناس؟ ) ٥(

مه  نه  
)٧ ( ِمن جرخ الَِّذي لَدذَا الْوه نم

  .ابن أَِخي......بيِتك؟
ِمن .....ِمن أَين هؤالَِء الضيوف؟) ٨(

  .الرياِض
وه  مه  

ِمن .....ِمن أَين هؤالَِء الْممرضات؟) ٩(
  .الِْفِلبيِن

  .ِبنت الْمدرسِة.....فَتاةُ؟من هِذِه الْ) ١٠(

نه  ِهي  
  :َهاِت َجْمَع اَألْسَماِء اآلِتَيـِة) ٦(

تأُخ  تةٌ  ِبنِلمسةٌ   مبطَِبي  
  طَِبيبات  مسِلمات  بنات أَخوات  :جـ



بطَِبي  جوةٌ  زجواةٌ  زفَت  
  فَتيات  زوجات  أَزواج  أَِطباُء  :جـ

  أَخ  جِديدةٌ  طَِويلَةٌ  كَِبيرةٌ
  ِإخوةٌ  جدد  ِطوالٌ  ِكبار  :جـ

  ركَِبي  دِديج    
    جدد  ِكبار  :جـ

        
  أَْسَماُء اِإلشـاَرِة للقَِرْيِب

 بطُـالَّ هؤالَِء طَـاِلب هـذَا
  طَاِلبات هؤالَِء طَاِلبـةٌ هـِذِه

    
  :اَلْكَِلَماُت الَْجِدْيَدةُ

جوج  اَلز : اجوأَةُ أَزراٌء : ج  اَلْمِنس 

  امرأَةٌ: ِبدوِن أَلْـ : اَلْمرأَةُ 
بقَِري  
  

  )جـ (
ِدقَاِئيأَص لَـِئكأُو و ِتيوالَِء ِإخؤأُ.       ه نالُ؟مالُ الطِّوجالر لَـِئكو  

ـَا   .هم أَِطباُء ِمن أَمِريك



  من أُولَـِئك النساُء ؟
  .هن أُمهات الطَّاِلباِت
  .آباَُء الطُّالَِّب ِعند الْمِديِر

  أَأُولَـِئك النساُء خاالَتِك ياَ مريم؟
  .هن عماِتي, الَ 

  ِء أَِطباُء وأُولَـِئك مهنِدسونَهؤالَ
  هؤالَِء الرجالُ فُقَراُء وأُولَـِئك أَغِْنياُء

افِضع الطُّالَب لَـِئكأُو  
  من أُولَـِئك الرجالُ ؟

  هم وزراُء
  

  .ٍع، َمَع َتْغِيْيِر َما َيلَْزُم َحوِِّل الُْمْبَتَدأَ ِفْي كُلٍّ ِمَن الُْجَمِل اآلِتَيِة ِإلَى َجْم) ١(
ـَّرجـلُ مدرس: ِمثَالٌ    .أُولَـِئـك الـرجالُ مدرسونَ  .ذَِلـك ال

  من أُولَِئك الِْفتيةُ ؟  من ذَِلك الْفَتى؟) ١(
  ِمن أَين أُولَِئك الْمدرسونَ ؟  ِمن أَين ذَِلك الْمدرس؟) ٢(
  أُولَِئك الْفَتيات بنات الطَِّبيِب  ِتلْك الْفَتاةُ ِبنت الطَِّبيِب) ٣(

)٤ ( ِمن ذَِلكا وركَلْتِإن ِمن ذَا الطَّاِلبه
  فَرنسا

 ِمن لَِئكأُو ا وركَلْتِإن ِمن الَِء الطُّالَّبؤه
  فَرنسا

)٥ (ِلمسم ِدسنهالْم نَ ؟  ؟  أَذَِلكوِلمسنَ موِدسنهالْم لَِئكأَأُو  



  هؤالَِء النساُء ممرضات و أُولَِئك طَِبيبات  هِذِه الْمرأَةُ ممرضةٌ وِتلْك طَِبيبةٌ) ٦(
  من هؤالَِء اَألوالَد الطِّوالُ ؟  من هذَا الْولَد الطَِّويلُ؟) ٧(

)٨ (اِمٍدِتلْكح تةُ أُخرِغياةُ الصاِمٍد   الْفَتح اتوأَخ ارغالص اتيالْفَت لَِئكأُو  
  أُولَِئك النساُء أُمهات الطَّاِلباِت  ِتلْك الْمرأَةُ أُم الطَّاِلبِة) ٩(

ذَِلك الرجلُ عاِلم كَِبير ِمن الْمملَكَِة ) ١٠(
   السعوِديِةالْعرِبيِة

أُولَِئك الرجالُ علَماُء ِكبار ِمن الْمملَكَِة 
  الْعرِبيِة السعوِديِة

    
أَِشْر ِإلَى اَألْسَماِء التَّاِلَيِة ِباْسمِِ ِإَشاَرٍة ِللَْبِعْيِد)٢(  

 (لَِئكأُو ،ِتلْك ،ذَِلك) : 
١(  طَاِلب......(   ارج٢( ت....(.  

ذَِلك لَِئكأُو 
)٣.......( اتسردم طَِبيبةٌ جِديدةٌ...... )٤(   

لَِئكأُو ِتلْك 
أُمهات الطَّاِلباِت )......٥( آباُء الطُّالَِّب...... )٦(   

لَِئكأُو لَِئكأُو 
)٧( .......فَالَّح أُم محمٍد...... )٨(   

ذَِلك ِتلْك 
)٩( .......ِقيِديص  ) ١٠(......اِتيوأَخ  

ذَِلك لَِئكأُو 



)١١(......ِتيوِإخ   
لَِئكأُو  

َهاِت َجْمَع الْكَِلَماِت اآلِتَيِة)٣(   
أُم أَةٌ أَبرِام 

: جـ  اتهاٌء أُماٌء آبِنس 
 ضِعيف ِاسم عمةٌ

:جـ  اتماٌء عمأَس افِضع 
رِزيو   

:جـ    وزراُء 
    

ِاقْـَرأْ َواكُْتْب) ٤(  
 أطباء أقوياء أغنياء أصدقاء

 علماء وزراء زمالء  فقراء

 أَْسماُء اِإلَشاَرِة ِللَْبِعْيـِد
دفْـراَلْم   عـماَلْج  

ذَكَّراَلْم ذَِلك طَاِلب لَِئكأُو طُـالَّب 
  طَاِلبات كأُولَِئ طَاِلبةٌ ِتلْك اَلْمؤنثُ

 
دمحم بذَه اِمدحو دمحم ِليعا ووبذَه 



ميرم تبةُ ذَهآِمنو ميرةُ مفَاِطمو نبذَه 
    

  :اَلْكَِلَماُت الَْجِدْيَدةُ
  ِضعاف: ضِعيف و ضِعيفَةٌ  ج 

ج  أُم : اتهأُم اٌء : ج  أَبآب 

اُء : ج  قَِويأَقِْوي  اِلماُء : ج  علَمع 

   
  


