
 )أ ( 
 من هذَا الرجلُ؟
اسبع وه. 

 اِجـرت اسبع.  
 غَِني اِجرت اسبع. 
سرـدم اِمـدح.  
دِديج سردم اِمدح.  

  ما هذَا؟
فَّاحذَا ته.  

  .اَلتفَّاح فَاِكهةٌ لَِذيذَةٌ
  ما ذَِلك؟
رفُوصع ذَِلك.  

فُوصاَلْعرِغيص طَاِئر ر.  
  .اَلْعرِبيةُ لُغةٌ سهلَةٌ
  .اَلْعرِبيةُ لُغةٌ جِميلَةٌ

  .عمار طَاِلب مجتِهد ، ومحمود طَاِلب كَسالَنُ
  من أَنـت؟
أَناَ طَاِلـب.  

  أَأَنت طَاِلب جِديد؟



دِديج أَناَ طَاِلب ، معن.  
  

  :قْـَرأْ َواكُْتْب ِا) ١(
  حممد طالب قدمي  )  ١(
  أذلك الرجل مدرس جديد؟)  ٢(

  ال، هو طبيب جديد
  هذا درس سهل)  ٣(
  عباس تاجر شهري)  ٤(
  بالل مهندس كبري)  ٥(
  اإلنكليزية لغة صعبة)  ٦(
  أ أنت رجل غين؟)  ٧(

  ال، أنا رجل فقري
  القاهرة مدينة كبرية)  ٨(
  مدرس قدمي؟أ أنت )  ٩(

  ال، أنا مدرس جديد  
  أحامد طالب كسالن؟)  ١٠(

  ال، هو طالب جمتهد
  
  



  :َضْع ِفي الْفََراِغ ِفي الُْجَمِل اآلِتَيِة َنْعًتا ُمَناِسًبا ) ٣(
  .......  خِديجةُ طَاِلبةٌ) ١(

  مجتهِِِدةٌ: جـ 
)٢ (اِجرت اِلدخ  .......  

  غَِني  : جـ  
  .......  لْعرِبيةُ لُغةٌاَ) ٣(

  سهلَةٌ: جـ  
)٤ (طَاِئررفُوصاَلْع  .......  

  صِغير: جـ  
  .......  اَلتفَّاح فَاِكهةٌ) ٥(

  لَِذيذَةٌ: جـ  
)٦ (سردا مأَن  .......  

  جِديد: جـ  
)٧ (بطَِبي دمحم  .......  

  قَِديم: جـ  
)٨ (ِكِليةٌاَِإلنةُ لُغِزي  .......  

  صعبةٌ: جـ  
)٩ (طَاِلب تأَأَن  .......  

  قَِديم ؟: جـ  



  .......  اَلْقَاِهرةُ مِدينةٌ) ١٠(
  كَِبيرةٌ: جـ  
    

  : ُمَناِسًبا  اآلِتَيِة َمْنُعوًتاِفي الَْمكَاِن اخلَاِلي ِفي الُْجَمِل َضْع ) ٣ (
  سهلَةٌ  .......  اَلْعرِبيةُ) ١(

    لُغةٌ   : جـ  
  .قَِديم  .......  أَنا  ) ٢(

     طَاِلب: جـ     
)٣(  ارمع  .......  غَِني  

      تاِجر: جـ   
  مكْسور  ........  هذَا)٤(

      قَلَم: جـ   
  كَسالنُ  ........  فَيصلٌ) ٥(

       طَاِلب:جـ  
      

  :ِاقْـَرأْ ) ٤(
 مآلنُ غَضبانُ  عطْشانُ جوعانُ كَسالَنُ

  أَناَ جوعاَنُ  ) ١(
  أَناَ عطْشاَنُ  , أَ أَنت جوعاَنُ ؟ الَ) ٢(



  ِلماَذَا الْمدرس غَضباَنُ الْيوم ؟) ٣(
  اَلْكُوب مآلنُ) ٤(

  :اُت الَْجِدْيَدةُاَلْكَِلَم
 اَلْمِدينةُ شِهير اَللُّغةُ

اَلطَّاِئر موالَنُ اَلْيكَس 

 مآلنُ عطْشانُ جوعانُ

 اَلْعصفُور غََضبانُ

 
  )ب ( 

  أَين الْمـدرس؟
  .هو ِفي الْفَصـِل

  وأَين الْمدرس الْجِديد؟
ِديالْم دِعن وِره.  

  أَين الطَّاِلب الْجِديد؟
  .ذَهب ِإلَى الْـمكْتبـِة

  من ذَِلك الرجلُ الطَِّويلُ الَِّذي خرج اآلنَ ِمن الْمدرسِة؟
دـِديالْج رِديالْم وه.  

  ومِن الْولَد الصِغير الَِّذي خرج اآلنَ ِمن الْفَصِل؟
 ناب وِد هِديِر الْجِديالْم.  



  ِلمن ِتلْك السيارةُ الْجِميلَةُ؟
  .ِهي ِللْمِديِر الْجـِديـِد

  ِلمن هذَا الِْكتاب الْكَِبير؟ أَهو ِللْمدرِس؟
  .هو ِللطَّاِلِب الْجـِديـِد, الَ 

  أَين الِْملْعقَةُ الصِغيرةُ؟

  

  .ِهي ِفي الْكُـوِب

ـْور؟ كْسالْم ِسـيالْكُر نأَي  ـَاك   .هو هن
  

  :ِاقْـَرأْ َواكُْتْب ) ١(
)١ (بالطَِّبيفَى وشتسِفي الْم دِديالْج بِف     اَلطَِّبيصوتسِفي الْم مالْقَِدي   
  اَلْقَلَم الْمكْسور علَى الْمكْتِب  ) ٢(
  اَلِْمروحةُ الْجِديدةُ ِفي الْغرفَِة الْكَِبيرِة  ) ٣(
  اَللُّغةُ الْعرِبيةُ سهلَةٌ) ٤(
  نَ طَاِلب ِمن الِْهنِد   اَلْولَد الطَِّويلُ الَِّذي خرج ِمن الْفَصِل اآل) ٥(
  أَناَ ِفي الْمدرسِة الثَّانِويِة  ) ٦(
  ذَهب الرجلُ الْفَِقير ِإلَى الْوِزيِر) ٧(



  جلَس الطَّاِلب الْجِديد خلْف حاِمٍد) ٨(
  اَلسكِّين الْكَِبير حاد ِجدا  ) ٩(
)١٠ (الص لَدذاَ الْوه نِدمِديِس الْجردالْم ناب و؟  ه رِغي  

  
 .ِامْأل ِفي الْفَراِغ ِفيما يِلي ِبالنعِت الَِّذي بين قَوسيِن بعد تحِليِتِه  ِبـ أَلْ ِعند اللُّزوِم

)١ (  سردالْم ن؟.......أَي   ) دِديج(  
  الْجِديد: جـ

)٢ (اِجرِق....التوِفي الس .      ) ركَِبي(  
  الْكَِبير: جـ

)٣ (   ا طَاِلبأَن........   )   مقَِدي(  
  قَِديم  : جـ

)٤ (الطَّاِلب لَسج....... لْفخ 
  .محمٍد

 ) دِديج(  

  الْجِديد: جـ
)٥ (لَدِن الْواآلنَ ......م جرخ الَِّذي 

    .ِمن الْفَصِل
  )طَِويلٌ ( 

  الطَِّويلُ: جـ
)٦ (لَدو ارمع.......     )   رقَِصي(  

  قَِصير: جـ



)٧ (بلٌ طَِبيصفَي......   ) رِهيش(  
  شِهير: جـ

  )مكْسور (   ؟.......ِلمن هذَا السِرير) ٨(
  الْمكْسور: جـ

)٩ (ذَا قَلَمه......   ) روكْسم(  
  مكْسور: جـ

)١٠ (نكِّيالس نأَي   ) ادح(  
  الْحاد: جـ

  )جِميلَةٌ (   ؟.......ِلمن هِذِه السيارةُ) ١١(
  الْجِميلَةُ: جـ

 
  :ِاقْـَرأْ  ) ٣(

  اَلطَّاِلب الَِّذي خرج ِمن الْفَصِل اآلنَ ِمن ِإندوِنيِسيا  ) ١(
  اَب الَِّذي علَى الْمكْتِب ِللْمدرِساَلِْكت) ٢(
  ِلمن هذاَ الْقَلَم الْجِميلُ الَِّذي علَى الْمكْتِب ؟) ٣(
  اَلْبيت الْكَِبير الَِّذي ِفي ذَِلك الشاِرِع ِللْوِزيِر) ٤(
)٥ (روكْساِلٍد مفَِة خغُر ِفي الَِّذي رِرياَلس  

 
 



  ت ٌُ َجِدْيدٌ َبْي
تيب  وتعنم 

دِديج  ـتعن 

     
  :اَلْكَِلَماُت الَْجِدْيَدةُ

 اَلِْمروحةُ اَآلنَ اَلْمكْتبةُ

رِزياَلْو رِهيش ادح 

فصوتسةُ اَلْمِويةُ الثَّانسرداَلْم 

    
 


