
  .السـالَم علَيكُم  اَلِْفتيـةُ
اِمـده   حكاتراىل وبةُ اللّه تعمحالم ورلَيكُم السوع.
  كَِيف حالُك ياعِمي؟ أََحد الِْفتيِة
اِمـدهللا  ح دِيٍر واحلَما ِبخالُكُم ؟. أنح كَِيف  

  ِمن أَنتم؟
مهدور   أَحناء الدكتأَب نحوسىنم. 
اِمـدباً  حرحالً ومهِدِيِقي. أهالً وسوكُم صأب.  

 .أين عمكُم الشيخ ِعيسى
مهدأَح   ِرِيضو مشفى. هو اآلن ِفي املُسته. 
اِمـدح اهللا ش كُم؟. فاهعذه الِطفْلةُ اللَِتي من هم 
مهدنا  أَحِهي أُخت. 
اِمـدا؟ حهماإسم 

أَحمها لَيلَى  دهِإمس. 
اِمـدكُم اجلَِديد؟ حيتب أَين 
مهدنا اجلََ  أَحتيِمن املَطَاردِِب يد قَِريب 
اِمـدِوية؟  حسِة الثاَنم ِفي املَدرأأنت  
مهدباجلَاِمعة  أَح حنا ِفي كُِلية اهلَندسة،ال، نأن، 

يم فَي كُِليِة وإبراِه ،ومحمود ِفي كُِلية الِطب
 . ويوِسف ِفي كُِلية الِتجارة،الشِريعة



اِمـدى الذي ِفي  حن ذلك الفَتِتكُم؟ماريس 
 دومحِميلي مو زه. 
اِمـدح وه نأَي ؟ِمن 
 دومحِكلْترا مِإن ِمن وه. 
اِمـدا  حهمم؟اس 
 دومحم مليه ويماس. 
اِمـدو حلم هس؟أَم 
 دومحاِني ،الَ مرصو ناِذي،هأُست الِدكْتور  .أَبوه هماس

 .ُ إدوارد
  .يهِديِهما اهللا اىل اِإلسالم  

اِمـدوم حِمكُم اليشفى ِلزيارةْ عتم إىل املُسبت؟أَذه 
فسوي بنانعم ذَه. 

 
اآلِتيِة أَِجْب عِن اَألْسِئلَِة (١)

من أَنتم ؟ (١)
(٢) كُمتيب ن؟ أَي
(٣) كُمبر ن؟ م
ما لُغتكُم ؟ (٤)
أَين مدرستكُم ؟ (٥)



أَأَنتم مسِلمونَ ؟ (٦)
أَِفي بيِتكُم حِديقَةٌ ؟ (٧)
أَِعندكُم سيارةٌ ؟ (٨)
أَين مدرسكُم ؟ (٩)

 ؟أَأَنتم مدرسونَ) ١٠(
 

(٢) اكُْتْبِاقرأْ و  
اهللا ربنا واإلسالم ديننا والنيب حممد صلى اهللا . مسلمون حنن (١)

العربية الكرمي كتابنا والكعبة قبلتنا و عليه وسلم رسولنا والقرآن
   لغتنا

مدرسكم يا إخوان ؟ خرج اآلن من الفصل وذهب إىل  أين (٢)
املدير
شارع بيتكم ؟ بيتنا يف الشارع الذي أمام احملكمة يف أي (٣)
صديق عمكم أبونا (٤)
مدرسون ؟ ال، حنن أطباء أأنتم (٥)
أبناء املدير ؟ ال، حنن حفدته أأنتم (٦)
مدرستنا كبرية ومدرستكم صغرية (٧)
حديقة مجيلة يف تلك القرية لنا (٨)
طالب يف كلية الطب أخونا (٩)



أأنتم أطباء ؟ بعضنا أطباء وبعضنا مهندسون (١٠)
 اهللا ربنا وربكم (١١)
السوق أين ذهبتم يا إخوان ؟ ذهبنا إىل (١٢)

 
 اآلِتيةَ ِإلَى الضَّماِئِر كَـما ُهو ُموضٌَّح ِفي اَألْسماَء أَِضِف (٣)

   الِْمثَاِل
 

بْيُتنا بْيُتكُْم  بْيٌت
 أُمٌّ
عـمٌّ
قِديص 
مدرسةٌ
تأُخ
لُغـةٌ
ـنِدي 

 أَب
 أَخ 

 
 

   ِاقْـرأْ (٤)



 يوم السبت أي يوم هذا ؟ هذا
شهر رجب أي شهر هذا ؟ هذا
كلية التجارة أي كلية هذه ؟ هذه
أنا يف املدرسة املتوسطة يف أي مدرسة أنت ؟
من اليونانأخت ؟ أنا  من أي بلد أنت يا

 
(٥) اكُْتْبِاقرأْ و

لندنإدوردوليم
إصطنبولباكستانباريس
إسحاقإمساعيلإبراهيم
سليمانأيوبيعقوب
إدريسيونسداود
فرعونميكائيلجربيل

 

  ِمثْلَُه ِاقْرِأ الِْمثَالَ ثُمَّ حوِِّل الُْجملَ اآلِتيةَ (٦)
 .الْمدرسِة ِإلَى ذَهبتم  أَنتم .ِإلَى الْمدرسِة ذَهبت نتأَ

 .الْفَصِل ِمن..........             .أَنت خرجت ِمن الْفَصِل

.الْفَصِل ِفي ..........       .أَنت جلَست ِفي الْفَصِل
َا أَِخيي تبذَه نا ..........          ؟  أَي؟ ياِنيوِإخ



  يا أَوالَد ؟  .........  ؟  ولَدِملاَذَا خرجت ِمن الْفَصِل يا
   

الْجِدْيدةُ اَلْكَِلماُت
  دِفيالْح :نِت ابالِبن نِن أَِو ابةٌ االبفَدج ح 

ومرحبا أَهالً وسهالً 
ةٌ و  ج  اَألخوانٌ ِإخوةُ جإخالكُلِّي اتكُلِّي

الطِّب ةُكُلِّيالشِريعِة كُلِّيةُ
اهلَندسِة كُلِّيةُ  التجارِة كُلِّيةُ
وانُاليةُنكَماملَح
لَدج  الب اِنيٌّ  ِبالَدرصج ن  ىنارص

 


