
سرد؟ اَلْما أَِخيي تأَن نم  
ـدمأَح دـِديج ا طاَِلبأَن.  
سرد؟ اَلْمـكما اسم  
ـدمأَح ـدمأَح ِميِاس.  
سرد؟ اَلْمتأَن نأَي ِمن  
ـدمـَانَ أَح   أَنا ِمن باِكست
سرداَلْم فَاِترةُ دعبس ِديِعن . ن؟ِلمِهي  

اسـبع  
 براِهيمِِإل وهذَا حاِمـٍدِل وهذَا محمٍدِل وهذَا .يِل هذَا .أُسـتاذُ يا هاِت
 .وهذَا ِليوسف وهذَا ِلطَلْحةَ عثْمانَِل وهذَا

سردا  اَلْمذَا ِكت؟أَهدمحا مي كب 
ـدمحةَ  مـزمح ابذَا ِكتالَ، ه. 
سردانُ؟ اَلْمـوا ِإخي ِليع نأَي  
اِمـداِض  حيِإلَى الر بذَه.  
سرد؟ اَلْمـْوب   وأَين يعقُ
اِمـدكَّـةَ  حِإلَى م بذَه.  
سرد؟ اَلْماقحِإس نأَي  
  .خـرج ِإلَى الْمِديِر دمحمـ
سرد؟ اَلْمجـرخ ىتم  
ـدمحم قَاِئقِس دملَ خقَب جرخ.  



    
  :تأَمِل اَألمِثلَةَ اآلِتيـةَ ) ١(

 ٍ محمد ِكتاب ٍ محمدِل ٍ محمد ىِإلَ  محمد ِمن :ٌ محمد

 َ زينب ِكتاب َ زينبلِِ َ زينب ِإلَى َ زينب ِمن   :ُ زينب

  
)٢ (اكُْتب أْ وِاقْر  

  .هذا الكتاب حملمد وذلك لزينب) ١(
  .ذهب خالد إىل أمحـد) ٢  (

  .ذهب أيب إىل مكّة وذهب عمي إىل جدة) ٣(
  .أخت مروان مريضـة) ٤(
  .أين زوج خدجية؟ هو يف لنـدن) ٥(
  .سيارة حامد جديدة وسيارة إبراهيم قدمية) ٦(
  .بيت خالد كبري وبيت أسامة صغري) ٧(
  .أين ذهب أبوك يا ليلى؟ ذهب إىل بغداد) ٨(
  .يف إصطنبول مساجد كثـرية)  ٩(
  .عندي مخسـة مفاتيـح) ١٠(
  .الكعبة يف مكَّـة) ١١(
  .يف هذا الشارع ثالثة مساجـد) ١٢(
  .امسه لُِويس وهو من باريس هذا الطبيب اسـمه ِولْيم وهو من لندن وذلك) ١٣(



  .سياريت لوا أخضـر) ١٤(
  .عندي قلم أمحـر) ١٥(

  ".البيت احلرام يف مكّـة ) " ١٦  (
  .ذهب أمحد إىل حممـد) ١٧(
  .ذهب حممد إىل أمحـد) ١٨(
  .أنا من الطاِئف.  مكة؟ الأأنت من) ١٩(
  .أخت فاطمـة طالبـة) ٢٠(

  
  :ِاقْرأ الْكَِلماِت اآلِتيةَ واكُْتبها مع ضبِط أَواِخِرها) ٣(

 أَحمد َِألحمد آِمنةَ ِمن آِمنةُ

 ِلخِديجةَ باِكسـتانَ ِمن باِكسـتانُ عثْمانُ

 جدةُ طَنـبولُِإص بغداد ِإلَى لَندنُ

 مداِرس ِفي مسـاِجد مكَّةَ ِفي مكَّةُ

بقُوعي اقحةُ ِلِإساِويعم ةَ ِمناِويعم 

 خاِلد محمد ِلعاِئشةَ عاِئشةُ

اٍس ِمنبانُ عمعن اِمدح   
        

  
  



)٤ ( ِمن اددل١٠ْ ِإلَى ٣اُكُْتِب اَألععاجا وداً لَهُدوعِة ماِت اآلِتيالْكَِلم كُالًّ ِمن :  
  ِجدسم قدلٌ فُنِديٌِمن احِمفْت قِديلٌ صِميٌز ِسيةٌ كُرسردِقيقَةٌ ٌمٌد 
  اِجدسم اِدقلَ فَناِدينم حفَاِتيِدقَاَء مالََء أَصمز اِسيكَر اِرسدم قَاِئقد 
  = ثَالَثُ  =  =  =  =  =  =  ثَةُثَالَ  ٣
  = أَربع  =  =  =  =  =  =  أَربعةُ  ٤
  = خمس  =  =  =  =  =  = خمسةُ  ٥
  = ِست = = = = = =  ِستةُ  ٦
  =  سبع = = = = = =  سبعةُ  ٧
  = ثَماِني = = = = = =  ثَماِنيةُ  ٨
  = ِتسع = = = = = =  ِتسعةُ  ٩
  = عشر = = = = = =  عشرةُ ١٠

  


