
  )أ ( 
  ِ بيتالْ ِفي   ُ اَلْبيت

 ِ مسِجدالْ ِفي  ُ اَلْمسِجد

  ِ مكْتبالْ علَى  ُ اَلْمكْتب

 ِ سِريرال علَى  ُ اَلسِرير

  )ب(
  

نأَي دمح؟ م  وفَِةالْ ِفي هرغ  
  حماِمالْ ِفي هو  ؟ َياِسر َوأَْيَن 

نأَيةُ و؟ آِمن  ِخالْ ِفي ِهيطْبم  
نْال أَياب؟ ِكت  ولَى هِبالْ عكْتم  
نأَيةُ واع؟ الس  لَى ِهيِرال عِريس  

  
  مطْبخاَلْ

      
      
      
      



  :َعِن اَألْسِئلَِة اآلِتَيِة أَِجْب ) ١(
 اَلِْكتاَب علَىْ أوِ هو علَى الْمكْتب :جـ ؟ الِْكتاب أَين: ١س

  الْمكْتِب
  الْغرفَةِِ محمد ِفي أو هو ِفي الْغرفَِة :جـ  ؟ محمـد أَين :٢س
  السِريِر ساعةُ علَىال أوِ ِهي علَى السِرير :جـ  ؟ الساعـةُ أَين: ٣س
  الْحماِم ياِسر ِفي أو الْحماِم هو ِفي :جـ  ؟ ياِسـر أَين :٤س
  الْمطْبِخ أوآِمنةُ ِفي الْمطْبِخ ِهي ِفي :جـ  ؟ آِمنـةُ أَين :٥س
 ةُ ِفيأوالَ، آِمن الَ، ِهي ِفي الْمطْبِخ :جـ  ؟ الْغرفَِة أَ آِمنـةُ ِفي :٦س

  الْمطْبخِِ

 الْحماَِّم ياِسر ِفي، أََََََََوالَ هو ِفي الْحماَِّم، الَ :جـ  ؟ الْمطْبِخ أَ ياِسـر ِفي :٧س

  الْغرفَةِِ محمد ِفي :جـ  ؟ الْغرفَـِة من ِفي :٨س

  الْحماَِم ياِسر ِفي :جـ  ؟ الْحمـاِم ومن ِفي :٩س 

  علَى الْمكْتِب اَلِْكتاَب :جـ  ؟ الْمكْتِب  علَىماَذَ :١٠س

  علَى السِريِر اَلساعةُ :جـ  ؟ السِريِر ماذَا علَى :١١س

    
  :ِاقَْرأْ َواكُْتْب َمَع َضْبِط أََواِخِر الْكَِلَماِت) ٢(
 البيت يف املدرسة يف املدرسة

 احلمام الغرفة البيت

  املكتبعلى املكتب املطبخ يف

 يف املسجد    الكتاب على     السرير        الكرسي على 



        
 :ِاقَْرأْ َواكُْتْب 

   الْمسِجِد اَلرجلُ ِفي )٢(   الْجاَِمعِة اَلطَّاِلب ِفي )١(

)٣ (نكَّاِن أَيِفي الد و؟ ه اِجرالت  )٤ (ِب اَلْقَلَمكْتلَى الْمع  

)٥( نيز نأَيفَِة برِفي الْغ ؟ ِهي )٦( نِب أَيكْتلَى الْمع و؟ ه قرالْو  

)٧ (نِل أَيِفي الْفَص و؟ ه سردالْم  )٨( اِسري نحاَِض أَيِفي الِْمر و؟ ه  

)٩ (سمماَِء اَلشِفي الس رالْقَمو  )ِفي )١٠ نِل ؟ مالْفَص   

    
 )أ ( 

 ُ آِمنـة ٌ محمـد

 ُ زينـب ٌ خاِلـد

 ُ فَاِطمـة ٌ حاِمـد

ـْريم ٌ ياِسـر م ُ 

 ُ عاِئشـة ٌ عمـار

 ُ خِديجـة ٌ سِعيـد

ِلـيـة ٌ عِفيص ُ 

  ُ رقَيـة  ٌ عبـاس

  

   



 
 :ِاقَْرأْ َواكُْتْب َمَع َضْبِط أََواِخِر الْكَِلَماِت

 عمار آمنة زينب حامد

 علي مرمي فاطمة سعيد

 حممد عائشة عباس خالد

   خدجية صفية
 )ب(

 ِ الْبيت ِمن  ُ اَلْبيت         

         ِجدِجِدإ  املسىل املس 

  
  اَلْيابانُ

  ؟أَنت أَين ِمن  :لْمدرساََ
ـدمحا  : ماِنأَنابالْي ِمن. 

 وِمن أَين عمار ؟ مدرساَلْ
ـدمحِن ميالص ِمن وه. 
    
    
    



 :أَِجْب َعِن اَألْسِئلَِة اآلِتَيِة
 أَنا ِمن الْياباِن: جـ  ِمن أَين أَنت؟:١س
 تايلَند أَنا ِمن ،الَ :جـ الِْفِلبيِن ؟ أَأَنت ِمن :٢س
 عمار ِمن الصيِن: جـ ؟ من ِمن الصيِن :٣س
 الِْهنِد حاِمد ِمنهو ِمن الِْهنِد أَو: جـ  ِمن أَين حاِمد ؟:٤س

 ؟ أَين ذَهب عباس :٥س
ِإلَى  الْمِديِر أَوذَهب عباس ذَهب ِإلَى :جـ
 الْمِديِر

 ى الْمِديِر ؟ أَذَهب عِلي ِإلَ:٦س
ذَهب عِلي  ،ذَهب ِإلَى الِْمرحاِض أَوالَ ،الَ :جـ

  ِإلَى الِْمرحاِض
 

 :ِاقَْرأْ َواكُْتْب َمَع َضْبِط أََواِخِر الْكَِلَماِت
  ِمن الْحماِم    ِمن الْغرفَِة    اَلْغرفَةُ

  حاَضحاَِض ِإلَى    اَلِْمرالِْمر  انُاَلْياَب  

  نيِد    اَلِْفِلبالِْهن ِر ِإلَى    ِمنِديالْم  

 
 :ِاقَْرأْ َواكُْتْب 

)١( نأَي ِد ِمنالِْهن ِمن ةُ ؟ ِهيفَاِطم  

)٢(جررِِ خِديِإلَى الْم بذَهِل والْفَص ِمن سردالْم   

)٣(بكاَِّن ذَهِإلَى الد اِجرالت  

)٤(رخاِمدح اِم جمِإلَى الْح بذَهفَِة ورالْغ ِمن  



)٥(جرخ نِل ؟ مالْفَص ِمن 

)٦(جرِق خوإِِلَى الس بذَهِة وسردالْم ِمن الطَّاِلب  

)٧(ةُ ِمنجِدياِن خابالْي ِمن اِلدخِن ويالص  

  
  : َحْرَف َجرٍّ ُمَناِسًباَضْع ِفي الْفََراِغ ِفْيَما َيِلْي) ٤(

  )  ِإلَى -ِمن  - لَى -  ِفيع  (  
  علَى :جـ    . الْمكْتِب ...... اَلِْكتاب:١س     

  يف :جـ  . الْفَصِل...... اَلطَّاِلب  :٢س     
  إىل :جـ  . الْجاِمعِة......ذَهب حاِمد :٣س
  من :جـ  . الْمدرسِة..... خرج الْمِدير :٤س
  من ،  إىل:           جـ.الْياباِن ........  الصيِن…… ذَهب محمد:٥     س

  
  :اَلْكَِلَماُت الَْجِدْيَدةُ

 اَلِْمرحاض اَلْحمام اَلْفَصلُ اَلْمدرسةُ

خطْبفَةُ اَلْمرةُ اَلْغاِمعاَلْج قواَلس 

 اَلِْفِلبين اَلِْهند اَلصين اَلْيابانُ

رِدياَلْم بذَه جرخ 
 

 

 ِإلَـى ِمـْن َعلَـى ِفـْي

ّـرِف الْجورح ِمن 

    



 


