
  .أَبواب الْمسِجدِِ مفْتوحةٌ) ١(
  .ِلمن هِذِه الْبيوت الْجِديدةُ؟ ِهي ِلمِديِر الشِركَِة) ٢(
  .اَلنجوم جِميلَةٌ) ٣(
  .هِذِه الدروس سهلَةٌ) ٤(
  .ِفي الِْهنِد لُغات كَِثيرةٌ) ٥(
  . ِهي ِفي الْمكْتبِةأَين الْكُتب الْجِديدةُ ؟) ٦(
  .ِتلْك السرر مكْسورةٌ) ٧(
  .اَلساعةُ الْياباِنيةُ رِخيصةٌ) ٨(
)٩ ( رمِذِه الْحه)رِميِللْفَالَِّح) الْح.  
  .أَين كُتبكُن يا أَخوات؟ ِهي ِفي الْفَصِل) ١٠(
  .خِتيهِذِه كُتِبي وِتلْك كُتب أُ) ١١(
  .هِذِه مكَاِتب الطُّالَِّب) ١٢(
  .ِفي هذَا الشاِرِع فَناِدق كَِبيرةٌ ) ١٣(

  :أَِجب عِن اَألسِئلَِة اآلِتيِة ) ١(
    أَين الكُتب الْجِديدةُُ ؟

    اَلْكُتب الْجِديدةُُ ِفي الْمكْتبِةْ- أو-   ِهي ِفي الْمكْتبِة
    ِلمن هِذِه الْبيوت الْكَِبيرةُ ؟) ٢(

ِركَِة أوِر الشِديِلم ِركَِةِهيِر الشِديةُ ِلمرالْكَِبي تويِذِه الْبه  
    أَأَبواب السيارِة مفْتوحةٌ ؟) ٣(



  أَبواب السيارِة مغلَقَةٌ,الَ -  أو- ِهي مغلَقَةٌ,الَ
)٤ (نِس ؟أَيردالْم أَقْالَم     

  أَقْالَم الْمدرِس ِفي الْمكْتبِة-أو – ِهي ِفي الْمكْتبِة
    أَين الِْكالَب ؟) ٥(

  اَلِْكالَب ِفي الْحِديقَِة - أو- ِهي ِفي الْحِديقَِة
    أَين الْحِمير؟) ٦(

   الْحِديقَِةاَلْحِمير ِفي-أو-ِهي ِفي الْحِديقَِة
    أَين كُتبِك يامريم؟) ٧(

    كُتِبي علَى الْمكْتِب-أو-ِهي علَى الْمكْتِب 
    أَين دفَاِتر الطُّالَِّب ؟) ٨(

  دفَاِتر الطُّالَِّب ِفي الْفَصِل-أو- ِهي ِفي الْفَصِل
    أَين الْفَناِدق الصِغيرةُ ؟) ٩(

  اَلْفَناِدق الصِغيرةُ ِفي الشاِرِع- أو-ي الشاِرِعِهي ِف
    ِلمن هِذِه اَألقْالَم الْجِديدةُ ؟) ١٠(

  هِذِه اَألقْالَم الْجِديدةُ ِلمحمٍد-أو-ِهي ِلمحمٍد
    

  :حوِِّل الُْمبتدأَ ِفي كُلٍّ ِمن الُْجمِل اآلِتيِة ِإلَى جمٍع) ٢(
 .اََألبواب مفْتوحةٌ .اَلْباب مفْتوح : ِمثَالٌ

    .هذَا قَلَم جِديد) ا



  هِذِه أَقْالم جِديدةٌ
    .اَلنجم جِميلٌ) ٢(

  اَلنجوم جِميلَةٌ
)٣ (مقَِدي ابِكت ذَِلك.    

  ِتلْك كُتب قَِديمةٌ
    .ذَِلك الْبيت جِميلٌ) ٤(

  ِتلْك الْبيوت جِميلَةٌ
    .هذَا الدرس سهلٌ) ه(

  هِذِه الدروس سهلَةٌ
)٦ (دِعيلُ ببالْج ذَِلك.    

  ِتلْك الِْجبالُ بِعيدةٌ
)٧ (روكْسم بكْتذَا الْمه.    

  هِذِه الْمكَاِتب مكْسورةٌ
    .هذَا مسِجد جِميلٌ) ٨(

  هِذِه مساِجد جِميلَةٌ
    .هِذِه ساعةٌ رِخيصةٌ) ٩(

  هِذه ساعات رِخيصةٌ
    .ِتلْك الطَّاِئرةُ كَِبيرةٌ) ١٠(

  ِتلْك الطَّاِئرات كَِبيرةٌ



)١١ (دِديج ذَا طَاِلبه.    
ددج الَِء طُالَّبؤه  

)١٢ (ِاملٌ كَِبيلُ عجالر ذَِلكر.    
اراُء ِكبلَمالُ عالَِء الرِِّجؤه  

)١٣ (ركَِبي رهذَا النه.    
  هِذِه اَألنهار كَِبيرةٌ

  :ضع ِفي اَألماِكِن الْخاِليِة ِفيما يِلي أَخباراً ُمناِسبةً) ٣(
)١ (تياَلْب  .....  

  دِديج  
)٢ (موجاَلن  .....  

  جِميلَةٌ  
)٣ (اباَلْب  .....  

  حوفْتم  
)٤ (اَلْقَلَم  .....  

  روكْسم  
)٥ (توياَلْب  .....  

  كَِبيرةٌ  
)٦ (ابواََألب  .....  

  مفْتوحةٌ  



)٧ (  اتارياَلس  .....  
    قَِديمةٌ  

  .....  اَلِْمنِديلُ) ٨(
  ِسخو  

)٩ (اِدقاَلْفَن  .....  
  يرةٌكَِب  

)١٠ (اَلطُّالَّب  .....  
  مجتهِِدونَ  

  .....  اَلْقُمصانُ) ١١(
  نِظيفَةٌ  
    

  :هاِت جمع الْكَِلماِت اآلِتيِة ) ٤(
ابب    تيب    مجن    

ابوأَب  تويب  موجن  
قَلَم    ارِحم    رِريس    

أَقْالَم  رِميح  ررس  
رهن    يةٌسار    كَلْب    

ارهأَن  اتاريس   ِكالَب   

    بحر    درس    طَاِئرةٌ



اتطَاِئر  سورد  ارِبح  
ابِكت    صةٌ    قَِمياجرد    

بانٌ  كُتصقُم  اتاجرد  
        جبلٌ    حقْلٌ

    ِجبالٌ  حقٌولٌ
      

  :لْكَِلماُت الْجِديدةُاَ
 الشِركَِة مِدير شِركَات  ج  اَلشِركَةُ

صانٌ  ج َلْقَِميصقُم   صِخير  
  

  


