
 
:سِعيد  

 

مٍَّد أَِكتاَبحذَا ما ه؟ياِسري   

ٌ:ياَِسر   الَ، هذَا ِكتاب حاِمٍد 
:سِعيٌد  نأَي ابمٍَّد ِكتحم  

  

 

  

 .لْمكْتِب هناكهو علَى ا :ياَِسٌر
 أَين دفْتر عمَّاٍر؟ :سِعيٌد     
 

 

 

 .مدرِِّسالْ مكْتِب علَى هو ياَِسٌر

سِعيد            قَلَم نذَا ما هِليُّ؟ يع 

 .مدرِِّسالْ قَلَم هذَا عِليٌّ          

 ؟مدرِِّسالْ حِقيبةُ أَين سِعيٌد          
 .مكْتِبالْ تحت ِهي عِليٌّ          

    
 :أَِجب عِن اَألسِئلَِة اآلِتيِة) ١(

 هو علَى الْمكْتِب:جـ أَين ِكتاَب محمٍَّد؟ :١س



 الْمدرِس هو علَى مكْتِب:جـ عمَّاٍر؟ أَين دفْتر :٢س

 الْمكْتِب ِهي تحت:جـ الْمدرِِّس؟ أَين حِقيبةُ :٣س

    
  :أَِضِف الْكَِلمةَ اُألولَى ِإلَى الثَّاِنيِة ) ٢(
 ٍ محمَّد ُ ِكتاب  ِكتاٌب ، محمٌَّد

رِّسـدٌب، اَلْمكْتب  مكْترِّس ُ مـدالْم 

  قَلَم حاِمٍد    قَلٌَم ، حاِمٌد
تياٌح ، اَلْبِمفْت    احِت ِمفْتيالْب  

  بيت عبَّاٍس    بيٌت ، عبَّاٌس
كَّانٌ ، اَلتَّاِجركَّانُ التَّاِجِر    دد  
  غُرفَةُ عِلي    غُرفَةٌ ، عِليٌّ
ِدسنهٌت ، اَلْميِدِس    بنهالْم تيب  
  دفْتر سِعيٍد    دفْتٌر ، سِعيٌد

  ِاسم الْولَِد     ، اَلْولَدِاسٌم
  ِمنِديلُ ياِسٍر    ِمنِديلٌ ، ياِسٌر
  ِكتاب اِهللا    ِكتاٌب ، اُهللا
  قَِميص عمَّاٍر    قَِميٌص ، عمَّاٌر
بٌت ، اَلطَِّبيِب    ِبنالطَِّبي تِبن  
  سِرير خاِلٍد    سِريٌر ، خاِلٌد
  ِمفْتاح السَّيَّارِة    ِمفْتاٌح ، اَلسَّيَّارةُ



      
  :ِاقْرأْ واكْتب مع ضبِط أَواِخِر الْكَِلماِت) ٣(

                                ابِة بسردِل الْمالرَّج ِحماَر 
  سيَّارةُ الْمِديرِِ   بيت حاِمٍد                                 

  ِاسم الطَّاِلِب عمَّاٍر ِمنِديلُ                             
                          تيِكتاَِب  اِهللا ب اِهللا ِفي   

 علَى مكْتِب الْمِديِر    الْمدرِِّس ِمن بيِت                             
  

  
  :ِاقْـرأْ ) ٤(

(١) تيب نرِِّس ؟  أَيدٌدالْمِعيب وه  

   ِكتاَب اِهللا اَلْقُرآنُ (٢) 

  بيت اِهللا اَلْكَعبةُ (٣) 

  صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم رسولُ اِهللا محمٌَّد (٤) 

 (٥) جرِر خِديفَِة الْمغُر ِمن رِّسدالْم 

 (٦) تيذاَ باِلٍد هخ تيب ذَِلكاِمٍد وح   

     طَاِلٌب وابن ياِسٍر تاِجٌر ِابن عمَّاٍر (٧) 

 (٨) تيٌب بالتَّاِجِر قَِري تيبٌد وِعيرِِّس بدالْم  

 (٩) ذاَ ِمفْتاَحِة  هِت؟. السَّيَّاريالْب ِمفْتاَح نأَي  

 (١٠) تأَن نبَّاٍس مع ن؟ أَناَ اب لَداوي   



 (١١) م نابواِلٍد نخ ناب و؟ ه وه 

      (١٢) نِفي أَي و؟ هلَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عِل اهللاِِِ صوسر ِجدسِة موَّرنِة الْمنِديالْم.   

 (١٣) تِة ِبنمٍَّد ِفي الْجاَِمعحم تِبنِة ونِدياِمٍد ِفي الْمح  

 (١٤) مِع ِاسرِِّس سداِلٌدالْمِدِس خنهالْم ماسٌد وي  

 الطَّاِلِب غَِنيٌّ عمُّ (١٥) 

 (١٦) ابلٌَق بغِة مسردالْم باَبٌح ووفْتِجِد مسالْم  

  حاِمٍد فَِقيٌر خالُ (١٧) 

  عبَّاٍس ِفي الشَّاِرِع سيَّارةُ (١٨) 

 (١٩) نم نِاب دالْم ن؟ أَناَ اب ترِِّسأَن  

 (٢٠) نِة أَيالسَّيَّار تحت و؟ ه الْكَلْب  

 
 : جمالً مِفيدةً ِبملِْء الْفَراِغ ِفيما يِلي كَونْ (٥)

  السَّيَّارِة؟.......أَين: ٢س .الْبيِت مغلٌَق..... :١س
 سَّيَّارِة؟ال ِمفْتاح أَين :جـ  .مغلٌَق البيِت باب :جـ
  .اِهللا ولُرس محمٌَّد صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم :جـ ...محمٌَّد صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم رسولُ :٣س

 .الطَِّبيِب بِعيٌد  بيت :جـ .الطَِّبيِب بِعيٌد..... :٤س

 اِهللا  اَلْقُرآنُ ِكتاب :جـ  ......اَلْقُرآنُ ِكتاَب  :٥س
 .خِديجةُِبنت حاِمٍد :جـ.حاِمٍد ......خِديجةُ  :٦س
  .أَنا ابن الْمدرِِّس :جـ  .الْمدرِّسِِ...... أَنا  :٧س
  .قَلَم الطَّاِلِب مكْسوٌر :جـ  .الطَّاِلِب مكْسوٌر:.......٨س



  .توٌحباب الْمدرسِة مفْ:جـ  .مفْتوٌح ......باب  :٩س
  .الْمِديِر خرج الْمدرِّس ِمن غُرفَِة:جـ  .الْمِديِر...... خرج الْمدرِّس ِمن :١٠س

    
  :صحِح التَّرِكيباِت التَّاِليةَ ) ٦(
  قَلَم الطَّاِلِب  اَلْقَلَم اَلطَّاِلِب
  باب السَّيَّارِة  باب السَّيَّارةُ
اِمدح تاِمٍدِب  ِبنح تن  
  رسولُ اِهللا  الرَّسولُ اِهللا
لَدالْو ملَِد  ِاسالْو مِاس  
  ِابن الْمدرِِّس  ِابٌن الْمدرِِّس

    
 )٧(   

  محمَّـد
يا 
 ـدُ محمَّ

  يا أُستاذ   أُستاَذ

  ُ ولَد يا   ٌُ ولَد  ُ خاِلد يا   خاِلد
    

  :ِاقْـرأْ واكْتب مع ضبِط أَواِخِر الْكَِلماِت
   شيٌخ     يا عبَّاس   عِليُّ يا

  خيا شا      يلُُ يجاِسٌر   ري    

   يا دكْتور     دكْتوٌر    عمَّار يا  



  
  :ِاقْرِأ الِْمثَالَ اآلِتي ثُمَّ كَونْ أَسِئلَةً ِمثْلَه مِشيراً ِإلَى الصُّوِر التَّاِليِة ) ٨(

    ِكتاب من هـذَا؟

  
     

     :......س

  ؟ قَلَم من هذَا: جـ
  

  ق
      

  :.......س

  ؟ قَِميص من هذَا :جـ
  

  
      

    .……:س

    ؟ بيت من هذَا :جـ
  

    

    :......س



  ؟ سِرير من هذَا :جـ
      

ممٌَّد ِاسحلَِد مالْو ماسو بنيِت زٌم  :)٩ (  .الِْبنِاس:  
ماِمٌد ِاسرِِّس حدا .الْمم مِر اسدِِي؟ الْم  

  : ِابٌن        .الْجاَِمعِة حاِمٍد ِفي وابن ي الْمدرسِةخاِلٍد ِف ِبنا
نِل ِابرِِّس ِفي الْفَصدالْم. أَين نِر؟ ابِديالْم  

    
  :ِاقْرأْ ما يِلي مراِعًيا قَواِعد نطِْق همزِة الْوصِل 

  ِابن محمٍَّد ِفي الِْعراَِق وابن حاِمٍد ِفي الِْهنِد) ١ (
  خرج ابن الطَِّبيِب ِمن الْبيِت) ٢( 
 )٣( ناب بِق ذَهالتَّاِجِر ِإلَى السُّو   

 )٤( مٌد ِاسوعسِب مالطَِّبي ماسلٌ وصِدِس فَينهالْم   

  ما اسم الرَّجِل ؟) ٥ (
) ٦( نم نِر ِابِزيالْو ن؟ أَناَ اب تأَن   

 
 :لْجِديدةُاَلْكَِلمات ا

 اَِالبن اَِالسم اَلْكَعبةُ اَلرَّسولُ

 اَلسَّيَّارةُ اَلْحِقيبةُ اَلْخالُ اَلْعمُّ

لٌَق اَلشَّاِرعغم تحت اكنه 

ِدسنهاَلْم 
 



 سيَّارةُ  الْمدرِّسِ 
 مضاٌف  سيَّارةُ
 مضاٌف ِإلَيِه  الْمدرِِّس

 
 
 
 

 


