
ـِتيسردم  

 كَِبيرةٌ مدرسةٌ ِهي. مسِجِد الِْمن قَِريبةٌ ِهي. يمدرسِت هِذِه
 .اآلنَ مفْتوحةٌ هاأَبواب. أَبواٍب ثَالَثَةُ هالَ

. واِسع فَصلٌ هوو. نافَصلُ هذَا. كَِثيرةٌ فُصولٌ مدرسِة الِْفي
اِن ِهِفياِفذَتاِن نتركَِبي .وِهِفي كاِتبم واِسـيكَر .وةٌ ِهِفيوربس 

 مكَاِتب ِتلْكو. هكُرِسي ذَاكو مدرِس الْمكْتب هذَا. كَِبيرةٌ
 طُّالَِّب المكَاِتبو كَِبير مدرِس الْمكْتب. همكَراِسيو طُّالَِّبال

 .صغريةٌ
ِل ِفيافَصةُ نرشطُّالٍَّب ع .ومه ِلفٍَة ِبالٍَد ِمنتخذَا. مه دمحم 

ووه اِن ِمنابالْي .ذَاوه اِلدخ ووه ِن ِمنيالص .ذَاوه دمأَح ووه ِمن 
 ِمن هوو ِإسماِعيلُ اهذَو. غَانا ِمن هوو ِإبراِهيم هذَاو. الِْهنِد
يانِريِجي .ذَاوه فسوي ووه ا ِمنركَلْتِإن .ذَاوهب  مريووه ا ِمنِكيرت .
ذَاوه ارمع ووه ا ِمنِزياِليم .ذَاوه ِليع ووه كَا ِمنِريأَم .ذَاوه وأَب 

 .الْيوناِن ِمن هووبكٍْر 
مه ِلفٍَة ِبالٍَد ِمنتخم ،واتلُغمِلفَةٌ هتخم انُوأَلْومِلفَةٌ هتخم .

ولَِكن نِديمه اِحدو . وبرمه اِحدو .وِبينمه اِحدو .ولَتِقبمه 
 .ِإخوةٌ مسِلمونَالْو. مسِلمونَ هم. واِحدةٌ
 هوو. مِدينِة الِْمن هوو.  ِبالَلٌ شيخ الهِاسم. نامدرس هذَا
 .كَِثيراً هنِحب نحن. صاِلح رجلٌ



 
  :اآلِتيِة أَِجب عِن اَألسِئلَِة(١)

  أَين هِذِه الْمدرسةُ؟) ١(
كَم باباً لَها؟(٢)

أَمغلَقَةٌ أَبوابها اآلنَ أَم مفْتوحةٌ؟) ٣(
كَم ناِفذَةً ِفي هذَا الْفَصِل؟) ٤(
كَـم طَاِلباً ِفي هذَا الْفَصِل؟) ٥(
أَكُلُّهم ِمن بلٍَد واِحٍد؟) ٦(

(٧)وأَب نأَي كٍْر؟ ِمنب
ِمن أَين أَحمد؟) ٨(

(٩)نأَي ؟ ِمنفسوي
ِمن أَين محمد؟) ١٠(

(١١)ن؟ ممهسردم
(١٢)نأَي ؟ ِمنـوه  

 
أَمام الُْجمِل الصَِّحيحِة، وهِذِه ) ( ضع هِذِه الْعالَمةَ ) ٢(

:أَمام الُْجمِل الَِّتي لَيست صِحيحةً) ( الْعالَمةَ 

 

(١) ةٌ ِمنبقَِري ِتيسردطَاِر مالْم. 

 

 .أَبواٍب هلَاَ ثَالَثَةُ (٢)



 

 .اَآلنَ أَبوابها مغلَقَةٌ (٣)

 

 .ِبيرةٌكَ مكَاِتب الطُّالَِّب (٤)

  

 كَِبير مكْتب الْمدرِس (٥)

 

(٦) فَص ةُِفيرشا عطُالٍَّب ِلن. 

 

 . عمار ِمن الْيوناِن (٧)

 

 . بيرم ِمن ترِكيا (٨)

 

 . يوسف ِمن ماِليِزيا (٩)

 

(١٠) ا ِمننسردِة منِديالْم . 

 
 اُذْكُِر الِْبالَد الْواِردةَ ِفي الدَّرسِِ ِمن آِسيا وإفِْريِقيا وأُوُربَّا) ٣(
 

اَلِْبالَد الَِّتي ِفي آِسياَ: س 
  ماِليِزيا  ،    اَلِْهند  ،     اَلصين  ،  اَلْيابانُ: ج 
اَلِْبالَد الَِّتي ِفي ِإفِْريِقيا: س 
نيِجيِريا  ،   غَانا: ج 
اَلِْبالَد الَِّتي ِفي أُوربا: س 
اَلْيونانُ   ،    ِإنكَلْترا  ،     ِكياتر:ج 
 
 



 
:الْجِديدةُ ُتاَلْكَِلما

بكْتج  اَلْم   كَاِتبمِسيج اَلْكُر  اِسىكَر
ذَِلك : ذَاكأَلْوانٌ  ج اَللَّونُ

ولَِكن اَلِْقبلَةُ
 


