
ياتالفَت  هكَاتربةُ اِهللا ومحرو كُملَيع الَماَلس.  
بنيز  هكَاتربةُ اِهللا ومحرو الَمالس كُملَيع؟...   واتوا أَخي نتأَن نم  
ناهداٍس  ِإحبِخ عيالش اتنب نحن.  
بنيباً،   زحرمالً وهسالً وأَهاذَِتيتأُس كُنا؟. أُمالُهح فكَي  
ناهدِهللا   ِإح ِدمالْحٍر ويِبخ ِهي.  
بنياآلنَ؟  ز ِهي نأَي  
ناهداِض  ِإحياآلنَ ِفي الر ِهي.  
بني؟  زتبى ذَهتم  
ناهدٍع  ِإحوبلَ أُسقَب تبذَه.  
بنيز  هعم بذَه نـا؟م  
ناهدِإح  ماِهيرا ِإبنوا أَخهعم بذَه  .  
بني؟  زالُكُـنح فكَي  
ناهدِهللا   ِإح ِدمالْـحٍر ويِبخ نحن.  
بني؟  زنتٍة أَنسردم أَي ِفي  
ناهدطَِة  ِإحسوتِة الْمسردِفي الْـم نحن.  
بنيز  ت؟مكُنارِتبى اخ  
ناهدٍر  ِإحهش دعا بنارِتبِاخ.  
بني؟  زموِة الْيسردِإلَى الْـم نتبأَذَه  
ناهدا  ِإحنعجرا ونبذَه ،معن.  



  :أَِجب عِن اَألسِئلَِة اآلِتيِة) ١(
  اٍسنحن بنات الشيِخ عب  من أَنتن؟) ١(
  ِهي اآلنَ ِفي الرياِض  أَين أُمكُن؟) ٢(

  بيتنا قَِريب ِمن الْمطَاِر  أَين بيتكُن؟) ٣(
  هو ِفي الرياِض  أَين أَخوكُن؟) ٤(
  مدرستنا ِفي الْمِدينِة  أَين مدرستكُن؟) ٥(

)٦ (سردِإلَى الْم نتب؟أَذَهموِة الْي  معا, ننعجر ا ونبذَه  
    

  : أَنِِّث الُْمبتدأَ ِفي كُلٍّ ِمن الُْجمِل اآلِتيِة  (٢)

 أَأَنتم طُالَّب؟              أَأَنتن طَاِلبات؟: ِمثَالٌ 
 أَأَنتن مدرسات ؟ نتم مدرسونَ؟أَأَ) ١(

 أَأَنتن طَِبيبات ؟ أَأَنتم أَِطباُء؟) ٢(
  أَأَنتن أَخوات حاِمٍد ؟  أَأَنتم ِإخوةُ حاِمٍد؟) ٣(

  أَأَنتن مسِلمات ؟  أَأَنتم مسِلمونَ؟) ٤(
)٥ (حم اممأَع متوٍد؟أَأَنٍد ؟  مومحم اتمع نتأَأَن  

  أَأَنتن بنات الْمِديِر ؟  أَأَنتم أَبناُء الْمِديِر؟) ٦(
  أَأَنتن أُمهات الطُالَِّب ؟  أَأَنتم آباُء الطُّالَِّب؟) ٧(

  
  



)٣ (ِة كَـمِل اآلِتيالُْجم كُلٍّ ِمن ِفي روِِّل الضَِّميضٌَّح ِفي الِْمثَالحُمو ا ُهو:  
  أَين بيتكُم يا ِإخوانُ؟    أَين بيتكُن يا أَخوات؟  : ِمثَالٌ 

  أَين أَخوكُن ياأَخوات ؟  أَين أَخوكُم يا ِإخوانُ؟  ) ١(
  اأَخوات ؟أَين مدرستكُن ي  أَين مدرستكُم يا ِإخوانُ؟) ٢(
  متى اخِتباركُن ياأَخوات ؟  متى اخِتباركُم يا ِإخوانُ؟) ٣(

  أَهذَا عمكُن ياأَخوات ؟  أَهذَا عمكُم يا ِإخوانُ؟) ٤(
  أَبيتكُن قَِريب ياأَخوات ؟  أَبيتكُم قَِريب يا ِإخوانُ؟   ) ٥(

)٦( انُ؟ِفيوا ِإخي كُـمارِتبٍر اخهش ؟  أي اتواأَخي كُنارِتبٍراخهش أَي ِفي  
    

  ):أَنت، أَنُتم، أَنِت، أَنُتنَّ ( ضع ِفي اَألماِكِن الْخاِليِة ِفيما يِلي ضِمًريا ُمناِسًبا ِللُْمخاطَِب ) ٤(
    مِريضةٌ؟.....أَ) ٢(    مسِلم؟.......أَ)١(

تِت  أَنأَن  
   تجار؟.......أَ  )٤(   طَِبيبات؟......أَ )٣(

نتأَن  متأَن  
    أَخوات عباٍس؟.......أَ) ٦(   ِبنت املُدرِس؟.......أَ )٥(

  أَنتن  أَنِت
      طُالَّب؟.....أَ) ٧

متأَن    
    



  ):كُنَّ. ِك. كُم.ك( الْخاِليِة ِفي الُْجمِل اآلِتيِة ضِمًريا ُمتَِّصالً ِللُْمخاطَِب ضع ِفي اَألمِكنِة) ٥(
   يا حاِمد ؟.......أَهذَا ِكتابـ ) ٢(   ياِإخوانُ ؟......أَين بيتـ ) ١

ـكُمتيب  ـُك   ِكتاب
    يا أَخوات ؟... أَبومن) ٤(   جِميلَةٌ يا لََيلَى؟....أَساعتـ ) ٣(

  أَبوكُن    ساعتـِك
   يا أُخِتي؟...ما اسمـ ) ٦(    يا أَِخي؟...ما اسمـ) ٥(

ـكمـِك  اسماس  
    ياَ ِإخوانُ؟....ما أَسماؤ) ٨(    ِفي الْبيِت؟...أَ أُمـ) ٧(

  أَسماؤكُم  أَمـِك  
    

  ):أَنا، نحُن(ماِكِن الْخاِليِة ِفيما يِلي ضِمًريا ُمناِسًبا ِللُْمتكَلِِّم ضع ِفي اَأل) ٦(
)١(...ِلمسم    )نَ...)٢وِلمسم     

  نحن  أَنا
     مسِلمات....)٤(   مسِلمةٌ...) ٣(

  نحن  أَنا
    ابن الْمدرِس...) ٦(   بنات الْمِديِر...) ٥(

نحا  نأَن  
)٧ (...طُالَّب   )ةٌ...)٨ضِريم   .  

نحا  نأَن  



)٧( اكُْتبأ وِاقر :  

  ذَهب أَِبي ِإلَى الْقَاِهرِة قَبلَ أُسبوٍع  ) ١(
)٢ (محا مِل يالْفَص ِمن تجرى ختِسمرالد دعب تجر؟ خ د  
  ذَهبت ِإلَى الْمسِجِد قَبلَ اَألذَاِن) ٣(
  متى ذَهب عمِك ِإلَى الرياِض يا آِمنةُ ؟ ذَهب قَبلَ شهٍر) ٤(
  ذَهبت بعد الصالَِة, أَقَبلَ الصالَِة ذَهبت ِإلَى الْمطْعِم ؟ الَ ) ٥(

نذَ أَيتب؟ ه اأَِخيي نأَي متب؟ ذَه اِنيواِإخي 

نِت أَيب؟ ذَه ِتياأُخي نأَي نتب؟ ذَه اِتيواأَخي 

 ذَهبنا نحن ذَهبت أَنا

  :َلْكَِلماُت الْجِديدةُا
 اَُألسبوع متى كَيف بعد قَبلَ

رهاََألذَانُ اَلش الَةُاَلص عجر ارِتبِاخ 

  
  اَلضَّماِئُر الُْمنفَِصلَـةُ

 للْجمِع        ِللُْمفْـرد        

ـمه طُـالَّب ـوه طَاِلـب 

نه ـَات  طَاِلبـةٌ ِهـي طَاِلب

مـتأَن طُـالَّب ـتأَن طَاِلـب 

نـتأَن ـَات  طَاِلبـةٌ أَنـِت طَاِلب



نحطُ نـا ـالَّبأَن طَاِلـب 

نحن ـا طَاِلباَتةٌ أَنطَاِلب 

  


