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أَكْتُُب ِبطاَلقَةالَْفْهُم َواْلْستيعاُب

1

1   ما ِهَي َعناِصر الِْغالِف؟

ة الرَّئيَسِة اْسِتناًدا إِلى  الُْعْنواِن  َوالّصورَِة  2   ما تََوقُعاتِك لَِقِضيَِّة الِقصَّ

الُمراِفَقِة؟

لَة َمَع عائِلَِتك؟ أَيَْن َوَمتى الْتََقطْتها؟ 3   َهْل لََديْك صورَة ُمَفضَّ

4   ما ِهَي الُْمناِسبات التّي تَلْتَِقُط ِبها عائِلَتُك

ُصَوًرا َجماِعيَّة؟ 

ة “صوَرة عائِلِيَّة” َوأُجيُب َعِن األَْسِئلَِة اآلتَِية:  أَنْظُر في ِغالف ِقصَّ

تمرين 1:



الَْفْهُم َواْلْستيعاُب أَكْتُُب ِبطاَلقَة

2

ٍة: أَْقَرأُ النَّصَّ اآلتي ثُمَّ أُجيُب َعْن األَْسِئلَِة إِجاباٍت تامَّ

أَْخشى ما أَْخشاُه ُهَو النَّْوُم في الَْعتََمِة. فَما إِْن يُطَْفَئ الّنوُر َويَسوَد 

في  تَـحوُم  كَبيرًَة  َخفافيَش  الُْغرْفَِة  في  أَنَّ  إِلَيَّ  يَُخيََّل  َحتّى  الظَّالُم 

النَّْوِم،  ِعْنَد  َمْفتوًحا قَلياًل  أَتْرَُك باَب ُغرْفَتي  أَْن  اْعتَْدُت  لِذا  أَرْجائِها. 

لِيَْدُخَل ِمْنُه نوُر الْـَمَمّر.

أََحِد  في  َرأَيْتُُه  َمْشَهٍد  إِلى  يَعوُد  فَُهَو  الظَّالِم  ِمَن  َخْوفي  َسبَُب  أَّما 

اٌش كَبيٌر في الظَّالِم الْبَطََل  اْلَفاْلِم ُمْنُذ َسَنواٍت َمَضْت، ِعْنَدما فاَجأَ ُخفَّ

فَأَْرَعبَُه، َولَـْم يَْستَِطْع الْبَطَُل أَْن يَْهرَُب ِمْنُه، فَظَلَّ يَرْكُُض َمْذعوًرا في 

الظَّالِم. 

تمرين 2:



أَكْتُُب ِبطاَلقَةالَْفْهُم َواْلْستيعاُب
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1    لَِماَذا تَخاُف ِهْند ِمَن الَْعتََمِة ؟

2    كَيَْف اْعتاَدْت ِهْند أَن تُعالَِج َخْوفَها ِمَن الَْعتََمِة ؟

3    كَيَْف َركََض الْبَطَُل في الفيلْم؟

ًحا أَْسباب َخْوِفك منه. 4     اكْتُْب َعْن َشيٍء يُخيفك ُمَوضِّ

ِة، َحاَوَل اْلَُب ُمَساَعَدِة ِهْنٍد لِلتََّغلُِّب َعلَى َخْوِفَها  5    ِبالَْعْوَدِة إِلى الِقصَّ

َحا َهِذِه الُْمَحاَوَلِت؟ ِمَن الَْعتََمِة. اُكْتُْب أَِدلََّة َمِن النَّصِّ ُمَوضِّ



الَْفْهُم َواْلْستيعاُب أَكْتُُب ِبطاَلقَة

4

1

1

ِة “صوَرة عائِلِيَّة”. أوال: أَُرتُِّب اأْلَْحداَث َحَسَب ُوروُدها في ِقصَّ

د ِبرََقم 1. الَْحَدُث اأْلَّوُل ُمَحدَّ

ِة “صوَرة عائِلِيَّة”. ثانيا: أَُرتُِّب اأْلَْحداَث َحَسَب ُوروُدها في ِقصَّ

د ِبرََقم 1. الَْحَدُث اأْلَّوُل ُمَحدَّ

َعلِْمنا أَنَّ الطِّْفَل الْقاِدَم َولٌَد َولَيَْس ِبْنتًا.

غيُر حاَل بَيِْتنا َرأًْسا َعلى َعِقب. قَلََب َهذا الطِّْفُل الصَّ

ازْداَدْت الَْمْسؤولِيّاُت َعلَيَّ َوَعلى َسيٍْف.

تمنيت أَْن تََضَع أُّمي ِبْنتًا تُشارِكُني ُغرْفَتي.

انْتَظَرُْت قُدوَم أَخي الَْجديد َعلى أََحّر ِمَن الَْجْمِر.

جاَء أَبي لِيَْصَحبَني إِلى الَْمْنزِِل، َوأَْخبَرْتُُه ِبما َحَدَث َمَع سارَة.

لَْم يُْرِعبْني الَْمْشَهُد الُْمخيُف ِعْنَدما شاَهْدتُُه لِلَْمرَِّة الثّانِيَِة.

اقْتَرََحْت سارة أَن نُشاِهَد فيلَْم ُرْعٍب.

. َر أَبي أَنَّ ما َحَصَل َجديٌر ِبأَْن يُقاَم لَُه اْحِتفاٌل خاصٌّ قَرَّ

َمًة َعلى أَّل أَفْتََح َعيَْنيَّ ِخالَل ُمشاَهَدِة الْفيلْم. كُْنُت ُمَصمِّ

تمرين 3:



أَكْتُُب ِبطاَلقَةالَْفْهُم َواْلْستيعاُب
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ٍة: أُجيُب َعْن األَْسِئلَِة إِجاباٍت تامَّ

1    ارْتَبََط قُدوُم الطِّْفِل الَْجديِد في ِذْهن هند ِبصورٍَة َورِْديٍَّة، 

ماذا تَْقِصُد هند ِبَذلِك؟

2   كَيَْف ازْداَدِت الَْمْسُؤولِيَّاِت َعلَى ِهْنٍد َوَسيِْف بَْعَد قَُدوِم َسَند؟

3   لِماذا اْستاَءْت سارَُّة ِمّما َسِمَعتُْه ِمن هند عندما تََمنَّت أن 

يَكوَن لََديْها أُْخت؟ 

تمرين 4:



الُْمْفرَداُت َوالتَّراكيُب أَكْتُُب ِبطاَلقَة
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تمرين 4:

اًل: أَِصُل الْكَلَِمَة ِبُمراِدُفها في الَْمْعنى. أَوَّ

ثانًِيا: أَْخَتاُر الَْمْعنى الُْمَناِسَب لِكُلِّ كَلَِمٍة ِمَن الُمْسَتطيل أَْدناه، 

َوأَكُْتُبَها ِفي الَْفَراغِ الُْمَقاِبِل.

الَْكلَِمة

أَْخشى

يُؤَنُِّسنا

نََشَب ِخالف

آثرت

الَْعتََمِة

ثَناياها

الْـَمأْهولََة

بْر   ُمتَْعبَة قَريبًا   انَْدَهْشُت   َمْسرورون   أَُجهِّز   ِبفاِرِغ الصَّ

الَْمْعنى

َوقََعت ُمْشِكلَة

لَت فضَّ

أَخاف

طَيّاتِها

يَُسلّينا

الظاّلم

الَْمْسكونَة

ْهَشة اْعتَرَتْني الدَّ

أََحرِّ ِمَن الَْجْمِر

ُمبْتَِهجوَن

َوشيًكا

أَُهيّىء

ُمْنَهَكة



أَكْتُُب ِبطاَلقَةالُْمْفرَداُت َوالتَّراكيُب

7

تمرين 5:

اًل: أَْخَتاُر الَْمْعنى الُمعاكس لِكُلِّ كَلَِمٍة ِمَن الْمستطيل أَْدناه،  أَوَّ

َوأَكُْتُبَها ِفي الَْفَراغِ الُْمَقاِبِل.

ها كَما في الِْمثاِل ثانًِيا: أِصُل الْكَلَِمَة ِبِضدِّ

الَْكلَِمة

نَْفًعا

بْر ِبفاِرِغ الصَّ

التَّواُزَن

يَطَْمِئن

َعالقَة َحميَمة

الْـَمْهجورََة

َنت     ملَوَّث     صاِخب رِْقيَّة     تََحسَّ رَفََض     نائًِما     الشَّ

الّضد

ِبَصبْر

يَخاُف

َضرًّا

َعالقٌَة بَعيَدة

الَْمأْهولَة

الْضِطراب

يَِقظًا

الَْغْرِبيَّة

رَِضَي

ساَءْت

نَقّي

هاِدٍئ



الُْمْفرَداُت َوالتَّراكيُب أَكْتُُب ِبطاَلقَة
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ِة َعْن ُمْفرََداٍت ُمرْتَِبطٍَة ِبُشعوِر “الَْخْوَف “ أوال: أَبَْحُث في الِْقصَّ

َوأَكََتُبَها في الُْمْسَتطيِل أَْدناه.

ِة َعْن ُمْفرََداٍت ُمرْتَِبطٍَة ِبُشعوِر “البهجة“ أوال: أَبَْحُث في الِْقصَّ

َوأَكََتُبَها في الُْمْسَتطيِل أَْدناه.

تمرين 6:



أَكْتُُب ِبطاَلقَةالُْمْفرَداُت َوالتَّراكيُب
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أَْفَهُم َداَلالت الِْعَباَراِت اآْلتَِيِة، َوأَُوظُِّفها في ُجَمٍل ُمفيَدة من تَأْليفي:

َشَعرُْت ِبالَْخيْبَِة  )صفحة 15(

َعلَى أََحّر ِمَن الَْجْمِر  )صفحة 16(

صورٌَة َورِْديَّة  )صفحة 16(

قَلََب بَيْتََنا َرأًْسا َعلَى َعِقٍب  )صفحة 19(

أَطْلَْقُت ِلَفْكاري الِْعناَن  )صفحة 47(

تمرين 7:



البَْحث َوالتََّقصي أَكْتُُب ِبطاَلقَة
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أبَحث وأَتََقّصى: 

ٍة ِفي نُُفوِس أَفْرَاِد الَْعائِلَِة. وَر الَْعائِلِيََّة لََها َمَكانَُة َخاصَّ الصُّ

الْيَْوم، أَْصبََح التَّْصويُر ُمتاًحا َوَسْهاًل في أَيِّ َوقٍْت ِباْسِتْخداِم الَْهواتِِف 

كِيَّة. الذَّ

تمرين 9:

1     َهْل لََديَْك َهاتًِفا ذَكِيًّا ؟ ِبرأِيك ما ُهَو الُعْمُر الُْمناِسُب ِلقِْتناِءه؟ 

وِر الَْعائِلِيَّة؟  2    َما ِهي الُْمناَسباُت الَّتي تَْحرُِص فيَها َعلى اِلِْتقاِط الصُّ

3    اْسأَْل َوالِِديْك َعِن التَّْصويِر ِفي أيَّاِمِهْم وقَاَرَن بَيَْن ُسهولَِة اِلِْتَقاِط 

وِر الْيَْوَم َوفي الماضي. الصُّ



أَكْتُُب ِبطاَلقَةالبَْحث َوالتََّقصي
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بََكِة الَْعْنَكبوتِيَِّة َعْن تاريِخ التَّْصويِر، ثُمَّ اكْتْب َعّما      4   ابَْحْث في الشَّ

     تََعلَّْمتَه، َمَع ِذكِْر الَْمْصَدِر الّذي اْستََقيَْت ِمْنُه َمْعلوماتِك. 
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ى نَْوع َهذا الَْفنِّ اْلَدِبيِّ يَُسمَّ

ْخِصيَّة الرَّئيَسة:  الشَّ

ْخِصيَّات الثَّانَِويَّة: الشَّ

الَمكان:

الزَّمان:

الُْمْشِكلَة:

الَْحّل:

أَكْثَر مشهد أَعجني ُهَو ِعْنِدما

ة “صوَرٌة عائِلّية”، أَْمأل الَْفراَغ فيما يلي:  بَْعَد ِقراِءِة ِقصَّ

تمرين 10:
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ِة “صوَرٌة عائِلّية”، َوأواِفُق بَْيَنها َوبَْيَن  أَْختاُر أربع َشْخِصّياٍت من ِقصَّ

َمِة الّتي تُناِسُبها َوأَُعلِّل اْخِتياري، كَما في الِمثال: السِّ

تمرين 11:

ُمْهتَم         متسامح      ُمجازِف        ُمِحبٌّ لِلَْمْعرِفَة 

َحَسن التََّصرُّف       أناني       ُشجاع       ُمْضِحك

السمة

ُمْهتَم

الشخصيه

الب

التعليل

بََذَل الب ُجْهًدا كَبيرًا 

َد َخْوف هند. كَي يُبَدِّ
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ا يَأْتِي. بَْعَد ِقَراءِة الَْفْصِل الثَّالِِث أُِجيُب َعمَّ

ِة، َغيَّرَْت َمْجَرى اأْلَْحَداِث َوأَثَرُْت َعلَى  ظََهرَْت َشْخِصيَُّة َجديَدٍة ِفي الِْقصَّ

َحَياِة أَْفَراِد اأْلُْسرَِة.

تمرين 12:

ِمْن ِهي هذه الشخصية؟

ِصلََة قَرَابَِتَها ِبِهْنٍد:

ْخِصيَِّة: نَْوَع الشَّ

رََها: َعمَّ

ْخِصيَِّة َعلَى َحَياٍة كُلَّ َمْن: كَْيَف أثَِر ظُهوِر َهِذِه الشَّ

الم

الب

هند
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ِة، أَتََفكَُّر فيَما يَأْتي، ثُمَّ أََعبُِّر ِكَتابيًّا: بَْعَد ِقَراءِة الَْفْصِل الرَّابعِ ِمَن الِْقصَّ

ة.  غيرَة َوالعائِلَة الُمْمَتدَّ ُة “صوَرٌة عائِلّية” إلى َمْفهوَمْي العائِلَة الصَّ تَطَرََقْت ِقصَّ

ة في التَّأثير َعلى  ِبَرأِْيك كَْيَف ساَعَدْت َشْخِصيَّة الخالَة ِمَن العائِلَة الُمْمَتدَّ

ِة بَشكٍْل إيجاِبّي؟  أَحداِث الِقصَّ

تمرين 13:

َمَع قَُدوِم الَْمْولُوِد الَْجِديِد “ َسَنَد “ زَاَد َعَدُد أَفْرَاِد أُْسرَِة ِهْند. َهْل 

تَْعتَِبُر أُْسرَُة ِهْند َصغيرَة أَْم كَِبيرَة؟ فَكِّْر ِبإيجاِبيّات َوَسلِْبيّات كُلُّ 

َواِحَدة ِمْنها.

أَتََفكَّر!
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أَْقَرأُ الُْجَمَل الّتالَِيَة َوأََضُع َخطًا تَْحَت الِفْعِل َوَخطَّْين تَْحَت االْسِم، 

كَما في الِْمثال:

تمرين 13: 

َوَصَل َسريُر الطِّْفِل.

حاَولَْت أُّمي أَْن تَـْجَعلَني أَتََغلَُّب َعلى َمـخاِوفـي.

َدتْنـي ِبالَْعديِد ِمَن الَْقَصِص َوالْـَمقالِت.  َزوَّ

ل تُـِحبُّ الْـَخفافيَش اْلَماكَِن الْـَمأْهولََة.

ُل هذه الْكائِنات الماكِن الْـَمْهجورَة. تَُفضِّ

َعلِْمنا أَنَّ الطِّْفَل الْقاِدَم َولٌَد َولَيَْس ِبْنتًا.

لَْن أَْحُصَل َعلى أُْخٍت تُشارِكُني ُغرْفَتي.

 ازْداَدْت الَْمْسؤولِيّاُت َعلَيَّ َوَعلى َسيٍْف.

يَْحتاُج َسَند إِلى َهواٍء نَقيٍّ يَْمَلُ رِئَتَيِْه.

أَبي طَبيٌب َوأَْوقاُت نَْوِمِه ل تَتَوافَُق َمَع نِظاِم َحياتِنا.

يَْعَمُل في الّليِْل َويَناُم في النَّهار
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ُحروف الَجرِّ : ِمن   إِلى   َعْن    َعلى    ِبـ   في

أَْمأًلُ الَفراغ ِبحرِْف الَجرِّ الُْمناِسِب كَما في الِْمثال:

تمرين 14:

طَلَبُْت  ِمْن   أُّمي أَْن تََضَعُه   في  ُغرْفَتي.

 َذَهَب البَطَُل           الْـَمكاِن الَّذي تَعيُش        ـِه الْـَخفافيُش

بِْر. انْتَظَرُْت           ـفاِرِغ الصَّ

َعثَرُْت          إِطاِر الَْكرْتوِن الَْمَزيَِّن          ـالَْخَرِز.

ْرَعِة.  كانَْت          حاَجٍة           نَْجَدٍة           َوْجِه السُّ

َر الَْمْولوُد ِبْضَعَة أَيّاٍم          الَْمْوِعِد. تَأَخَّ

عاَدْت أُّمي          الُْمْستَْشفى.

بُْت أَْشيائي َوجواريري.          يَْوٍم          اْلَيّاِم َوضَّ

ما أَْجَمَل أَْن أََضَع اإلطاَر          ـجانِِب َسريري.
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أَمأَلُ الَْفراغ أِلتْمام صيَغِة الُْمْفرَِد َوالُْمَثّنى َوالَْجْمعِ كَما في الِْمثاِل:

تمرين 15:

الُْمْفرَد

صورَة

قصة

 مقالة

خّفاش

ِطْفل

احِتفال

قُبْلَة

بَطَل

الُْمثَّنى

صورتان

رحلتان

ِقرْطاَسيْن

الَْجْمع

صور

َخفافيَش

َمتاِجر
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أوال: أََضُع دائِرًَة ِباللّوِن اأْلَْزَرق َحْوَل الْكَلِمات الّتي تَحوي تَْنوين الَْفْتح،

م، َوِباأْلَْحَمر َحْوَل الْكَلِمات الّتي  َوِباأْلَْخَضر َحْوَل الْكَلِمات الّتي تَحوي تَْنوين الضَّ

تَحوي تَْنوين الْكَْسِر، كَما في الِْمثال:

.كَما في الِْمثال: ثانيا: أُِضيُف التَّْنِويَن الُْمَناِسَب لِلْكَلَِماِت الَِّتي تَْحَتَها َخطٌّ

تمرين 16:

َعلِْمنا أَنَّ الطِّْفَل الْقاِدَم َولٌَد َولَيَْس ِبْنتًا

 يَْحتاُج إِىل رِعايٍَة كَبريٍَة.

ا. نَْنتَِظُر َحَدثًا َسعيًدا ِجدًّ

تَْرِبطُنا ِبِهْم َعالقٌَة َحميَمٌة.

كُلُّ ما فيِه َصغرٌي َوَجميٌل، وَكَأَنَُّه لُْعبٌَة.

َْعِة. كانَْت يف حاَجٍة إِىل نَْجَدٍة َعىل َوْجِه السُّ

إِنَّ بُكاَء َسَند ُمَؤقٌَّت َولَْن يَدوَم طَوياًل. 

ذَهبُْت َمَع َسيْف يف نُزَْهة طَويلَة َعىل اْلَقْداِم.

أَْدَركُْت أَنَّ ُمفاَجأَة لَذيَذة تَْنتَِظُرين.

رََمَقتْني ُمْستَْغِربَة ِبَنظْرَة رسيعة.

َسأَلَْت هند هاِمَسة: َوَهْل َهذا الْفيلُْم ُمناِسب لُِعْمرِنا؟
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َمرَّ أَبي َعلى بائِعِ الُْمثَلَّجاِت َواْشتَرى ِقرْطاَسيِْن ِمَن الْبوظَِة.

َمرَّْت أُّمي َعلى بائِعِ الُْمثَلَّجاِت َواْشتَرَْت ِقرْطاَسيِْن ِمَن الْبوظَِة.

َد َخْوفي. بََذَل أَبي ُجْهًدا كَبيرًا كَْي يُبَدِّ

اْستَْقبَلَني أَبي ِبَحَفاَوٍة.

كاَن أبي ُمتَْعبًا ُمْعظََم اْلَْحياِن.

َر أَبي أَنَّ ما َسرَْدتُُه لَُه َجديٌر بالْحِتفال. قَرَّ

َة الَّليْلَِة الْفائِتَِة. طَلََب ِمّني أَبي أَْن أَْرِوَي لَُه ِقصَّ

انَْفَجَر أَبي ضاِحكا ، وَوَعَدني ِبأَنَُّه َسْوَف يَْكتُُم ِسّري.

(، َوُمْجَريًا التَّْعديالِت  أَعيُد ِكَتابَة الُْجْمل اآْلتَِيِة ُمْسَتْبِداًل كَلَِمَة) أَبي( ِبكَلَِمِة) أُّميَّ
الالزَِمِة َعلى نََمِط الِْمَثاِل:

تمرين 17:
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اقْتَرَب َوقْـ   ُت   ِولَد   ِة    الطَّفل

اْحتاَجـ         أّمي إلى ُمساعَد         كَبيَر        .

راِء. ـ        أُّمي أَْن أُراِفَقها في رِْحال         الشِّ أَلَحَّ

َشَعْر         ِببَْعِض الَْخيْبَـ        .

قمـ        بالكثير من الْسِتْعدادا        والتَّْحضيرا        .

حلمـ         ِبصوَر          َورِْديَـّ            َجميلَـ        .

عاَد        . ـ        السَّ  كانـ        العائلـ         في ِقمَّ

 أْحَضْر        زينـ         َوبالونا        زاِهيَـ        تَْمَلُ َزوايا الْبَيْـ        .

اْشتََريْـ        بوظَـ        لَذيَذ        من ُدكّان الُمثَلَّجا        . 

تََوقَّْعـ        زيارا          كَثير         َوَهدايا رائَِعـ        .

أًَميُِّز بين التاء المفتوحة ت والتاء الربوطة ة ، وأمأل الفراغ بشكل التاء 
المناسب، كَما في الِْمثاِل:

تمرين 18:
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اْسماء اإلِشاَرِة : َهذا  َهِذه تِلَْك َذلَِك  َهذان  هاتان  َهُؤالء 

َوَهْل    َهذا   الْفيلُْم ُمناِسٌب لُِعْمرِنا؟

ُمْخرجو اْلَفاْلِم            باتوا بارِعيَن في ِخداِع الُْمشاِهديَن.

ل بُدَّ أَنَّ            الُْجزَْء َهُو الُْهدوُء الَّذي يَْسِبُق الْعاِصَفة.

في            اْلَيّام،ِ كانَْت أُّمي تَْنتَِظُر َمْولوًدا َجديًدا.

اُش بَعيَدا َعِن الْبَطَِل. طَاَر            الُْخفَّ

ما فَِتئَْت            الّصورَُة تاُلِحُقني في أَْحالمي.

            الِْقرْطاساِن لَذيذاِن ِجًدا.

            اْلْختاِن ُمتَخاِصَمتان.

أََضُع اْسم اإلِشاَرِة الُْمناِسِب في الَْفراغِ،كَما في الِْمثاِل:
تمرين 19:
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أََدوات االْسِتْفهام ِ : أَيَْن، َمتى ، كَْيَف ، كَْم ، َهْل، ماذا،  ما       

أُكِْمُل ِبأَداِة اْسِتْفهاٍم ُمناِسَبٍة، كَما في الِْمثاِل:

ِة َوَخطَّْيِن تَْحَت الَْمْوُصوِف كََما ِفي الِْمَثاِل: فَّ أََْضع َخطًّا تَْحَت الصَّ

تمرين 20:

تمرين 21:

بَْت ِهْنُد َمَع خالَِتَها؟     أَين  َذهَّ

            أَخ أَْصبََح لَدى ِهْند؟

            تََعيُش الَْخفافيِش؟

            اْستَْقبَلَْت َسارة َوهالَُة اِبَْنِة خالَِتِهما؟

            الَّذي يُخيُف ِهْنٌد في الَْعتََمِة؟

            تََمكََّنْت ِهْند ِمَن التََّغلُِّب َعلى َمخاِوِفَها ؟

            أَكلَت ِهْند َمَع َوالِِدها َعْنَدما اْحتََفاَل َمًعا؟

            يُناِوُب والُِد َسارُة َوهالَة في الُْمْستَْشفى؟

كاَن يَِشعُّ ِباْلَلْواِن الزّاِهيَِة الْبَرّاقَِة

ل تُِحبُّ الَْخفافيُش اْلَماكَِن الَْمأْهولََة الُْمنيرََة.

غيُر حاَل بَيِْتنا. قَلََب َهذا الطِّْفُل الصَّ

أُّمي َوأَبي َمْسروراِن، واْلَقارُِب ُمبْتَِهجوَن.

اْشتََريْنا زيَنًة زاِهيًَة، َوَحلْوى َوشوكولتَه لَذيَذًة.
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أَنَْسُخ الُْجَمَل الّتالَِية ِبَخٍط واِضحٍ َوأَنيٍق، 

ْبِط. ُمراِعًيا َعالماِت التَّرْقيِم َوالضَّ

تمرين 21:

عاَل بُرَْهًة. بَلَْعُت ريقي واْفَتَعلُْت السُّ

انَْتظَرُْت قدوَم أَخي الَْجديِد َعلى أََحرِّ ِمَن الَْجْمِر.
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