
 
بلُ طَِبيجالر ذَِلكو اِجرلُ تجذَا الره.دِعيِب سالطَِّبي ماسو دومحاِجِر مالت مِاس.
 تيالْب ذَِلكاِجِر وِللت تيذَا الْبه

 .ِللطَِّبيِب
تياِجِر بالت امِجِد أَمسالْم تيبِب والطَِّبي 

لْفِة خسردالْـم. 
   .هِذِه السيارةُ ِللطَِّبيِب وِتلْك ِللتاِجِر ِلمن هِذِه السيارةُ وِلمن ِتلْك؟

 ِمن ِتلْكاِن وابالْي ةُ ِمناريِذِه السه
  .أَمِريكَا

  
 :أَِجب عِن اَألسِئلَِة اآلِتيِة ) ١(

)١ (ذَِلك نملُ وجذَا الره نلُ؟مجالر   ................ 
    هذَا الرجلُ تاِجر وذَِلك الرجلُ طَِبيب:جـ

)٢( ما اساِجِر؟ مالت ................  
    ِاسم التاِجِر محمود:جـ

 ................  ما اسم الطَِّبيِب؟) ٣(
    ِاسم الطَِّبيِب سِعيد:جـ

 ................  ين سيارةُ الطَِّبيِب؟ِمن أَ )٤(
    ِهي ِمن الْياباِن:جـ

 ................  ِمن أَين سيارةُ التاِجِر؟) ٥(
   أَمِريكَا  ِهي ِمن:جـ



 ................  أَين بيت التاِجِر؟) ٦(
    بيت التاِجِر أَمام الْمسِجِد:جـ

 ................  أَين بيت الطَِّبيِب؟)٧(
    بيت الطَِّبيِب خلْف الْمدرسِة:جـ

   
)٢ ( اكُْتـبأْ وِاقْـر: 

)١ (دمحم لَدالْو ذَِلكو اِلدخ لَدذاَ الْوه 
)٢ (ِدسنهلُ مجالر ذَِلكو سردلُ مجذاَ الره 
 تاَب جِديد وذَِلك الِْكتاَب قَِديمهذاَ الِْك) ٣(
 هِذِه السيارةُ ِلعِلي وِتلْك ِلخاِلٍد) ٤(
)٥ (لَقغم ابالْب ذَِلكو حوفْتم ابذاَ الْبه 
  ِلمن هِذِه الساعةُ ؟ ِهي ِلعباسٍِ) ٦(
  لْمدرِسهو ِل. أَهذاَ الْبيت ِللطَِّبيِب ؟ الَ ) ٧(
)٨ (معذِِّن ؟ نؤِن الْمةُ الباجرِذِه الدأَه  
  من هذاَ الْولَد ؟ هو طَاِلب ِمن الصينِِ) ٩(
  هو قَِديم ِجدا. أَذَِلك الْبيت جِديد ؟ الَ ) ١٠(
)١١ (ِريأَم ِمن ِتلْكاِن وابالْي ةُ ِمناريِذِه السكاَه  
  ِإنكَلْترا السكِّين ِمن أَلْماَِنياَ وِتلْك الِْملْعقَةُ ِمن هذاَ )١٢(

  



  :ِاقْرِأ الِْمثَالَ اآلِتي ثُمَّ حوِِّل الُْجملَ اآلِتيةَ ِمثْلَُه ) ٣(
  .هذَا الِْكتاب ِلمحمٍد   .ِكتاب هذَا :ِمثَالٌ

    
)١ (بذَا طَِبيِد  .......  .هالِْهن ِمن.  

  هذَا الطَِّبيب ِمن الِْهنِد: جـ
  .ِللْمِديِر  ......  هذَا الطَِّبيب ِمن الِْهنِد

  هِذِه السيارةُ ِللْمِديِر: جـ
)٣ (لَدو ِس  ......  .ذَِلكردالْم نِاب.  

  ذَِلك الْولَد ابن الْمدرِس: جـ
  .ِمن سِويسرا  ......  .ِتلْك ساعةٌ) ٤(

  ِتلْك الساعةُ ِمن سِويسرا: جـ
)٥ (تيذَا بِس  ......  .هردِللْم.  

  هذَا الْبيت ِللْمدرِس: جـ
)٦ (ذَا قَلَماٍس  ......  .هبِلع.  

  هذَا الْقَلَم ِلعباٍس   : جـ
  .مؤذِّنٌ  ......  .ذَِلك رجلٌ) ٧(

  ذَِلك الرجلُ مؤذِّنٌ: جـ
  .كَِبيرةٌ  ......  .هِذِه بيضةٌ) ٨(

  هِذِه الْبيضةُ كَِبيرةٌ: جـ



  .وِسخ  ......  .هذَا ِمنِديلٌ) ٩(
  هذَا الِْمنِديلُ وِسخ: جـ

  .ِللْمدرِس  ......  .هِذِه حِقيبةٌ) ١٠(
  رِسهِذِه الْحِقيبةُ ِللْمد: جـ

  
  :ِاقْرِأ الِْمثَالَ اآلِتي ثُمَّ كَوِّنْ أَسِئلَةً وأَجِوبةً ِمثْلَُه ) ٤(
    )محمد:(ِمثَالٌ

  ِلمن هذَا الِْكتاب ؟
  

  .هذَا الِْكتاب ِلمحمٍد

)١( )اسبع(    

  ِلمن هذَا الْقَلَم ؟
  

  هذَا الْقَلَم ِلعباٍس

    )عِليٌّ( )٢(

  ِلمن هذَا الِْمفْتاح ؟
  

ِليِلع احذَا الِْمفْته  

)٣(  ) رِديالْم(    



  ِلمن هِذِه السيارةُ ؟
  

  هِذِه السيارةُ ِللْمِديِر

)٤( )الْفَالَّح(    

  ِلمن هِذِه الْبقَرةُ ؟
  

  هِذِه الْبقَرةُ ِللْفَالَِّح

)٥( )سردالْم(    

  ِلمن هِذِه الْحِقيبةُ ؟
  

  هِذِه الْحِقيبةُ ِللْمدرِس

)٦( )ارمع(    

  ِلمن هذَا الْكُرِسي ؟
  

  هذَا الْكُرِسي ِلعماٍر

    )ِبنت الْفَالَِّح (  )٧(

  ِلمن هِذِه الدجاجةُ ؟
  

هِذِه الدجاجةُ ِلِبنِت 
  الْفَالَِّح



)٨( )ِرِابِديالْم ن(    

  ِلمن هِذِه الساعةُ ؟
  

 هِذِه الساعةُ البِن الْمِديِر

)٩( )بالطَِّبي(    

  ِلمن هذَا الْبيت ؟
  

  هذَا الْبيت ِللطَِّبيِب

)١٠( )الطَّاِلب(    

  ِلمن هِذِه الِْملْعقَةُ ؟
  

  هِذِه الِْملْعقَةُ ِللطَّاِلِب

  
)٥ (ـةَتِثلَةَ اآلِتيأَمَِّل اَألم:  

تيِت اَلْبيِت ِفي الْبيالْب ِت ِمنيِإلَى الْب 

 ِإلَى الْمستشفَى ِمن الْمستشفَى ِفي الْمستشفَى اَلْمستشفَى

 ِإلَى أَمِريكَا ِمن أَمِريكَا ِفي أَمِريكَا أَمِريكَا

 ِإلَى أَلْماِنيا ِمن أَلْماِنيا ماِنياِفي أَلْ أَلْماِنيا

  



 اكُْتـبأْ وِاقْـر:  
  هذاَ الطَِّبيب ِمن ِإنكَلْتراَ  ) ١(
  ذَهب حاِمد ِإلَى فَرنساَ) ٢(
)٣ ( ضِريم دومحفَى. مشتساآلنَ ِفي الْم وه  
  ى ِإنكَلْتراَذَهب عبد اِهللا ِمن أَلْماَِنياَ ِإلَ) ٤(
  هذاَ الِْكتاَب ِلِعيسى وذَِلك الِْكتاَب ِلموسى) ٥(
  هذاَ الْمهنِدس ِمن أَمِريكاَ) ٦(

 
  :ِاقْـرأْ ) ٦(

  اَلسبورةُ أَماَم الطَّاِلِب وِهي خلْف الْمدرِس  ) ١(
  م الْمدرسِة  أَين سّياَرةُ الْمدرِس ؟ ِهي أَماَ) ٢(
  أَين بيت اِإلماَِم ؟ بيت اِإلماَِم خلْف الْمسِجِد) ٣(
  أَين جلَس حاِمد ؟ جلَس خلْف محموٍد) ٤(
  ذَهب عمار ِإلَى الْمسِجِد وجلَس أَماَم الِْمحراَِب) ٥(

 
  :اَلْكَِلماُت الْجِديدةُ

 سِويسرا ِإنكَلْترا أَلْماِنيا ىاَلْمستشفَ

نكِّيا اَلسسنفَر امأَم لْفخ 

        



 


