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تيعاب
الْ َف ْه ُم َو ْال ْس ُ
تمرين :1

جيب َع ْن األَ ْس ِئلَ ِة التالية إِ ٍ
جابات تا َّم ٍة:
أَ ْق َرأُ ال َّن َّص اآلتي ثُ َّم أُ ُ
َغ ًدا ،تَ ْفتَ ُح َم ْد َر َس ُة إِدفين أَبْوابَها.
قال َْت ماما :آه ،لَ َق ْد نَسينا أَ ْن نَشْ تَر َِي َحقي َب َة ظَ ْه ٍر
َجدي َدةً .فَالْ َحقي َب ُة الْقَديـ َم ُة َصغي َرةٌ.
َ 1متى ت َ ْفتَ ُح الْ َم ْد َر َس ُة أَبْوابَها؟
 2ما ْاس ُم الْ َول َِد الْ َمذْكو ِر في ال َّن ِّص؟
 3ما ُمشْ ِكلَ ُة الْ َحقي َب ِة الْقَديـ َم ِة؟
 4ع ّدد الشَّ ْخ ِصيات الْوا ِر َدة في ال َّن ِص؟
الصورة .ماذا يَ ْف َع ُل بابا؟ ماذا تَ ْف َع ُل ماما؟
 5انْظُ ْر إِلى ّ

أَكْتُ ُب ِب ُي ْس ٍر
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أَكْتُ ُب ِب ُي ْس ٍر

تيعاب
الْ َف ْه ُم َو ْال ْس ُ

تمرين :2

جيب َع ْن األَ ْس ِئلَ ِة التالية إِ ٍ
جابات تا َّم ٍة:
أَ ْق َرأُ ال َّن َّص اآلتي ثُ َّم أُ ُ
َّهاب إِلى الْ َم ْكتَ َب ِة.
ِم َن الْ ُم ْم ِتعِ الذ ُ
فَالْ َجمي ُع يَ ْجلِ ُس َعلى َوسائِ َد ُمري َح ٍة في ُغ ْرفَ ٍة َصغي َر ٍة لَطي َف ٍة.
فَلَدى أَمينِ الْ َم ْكتَ َب ِةَ ،و ْاس ُم ُه أوفه ،الْكَثي ُر ِم َن الْ ُكتُ ِب.
قال ْالُ ْستا ُذ أوفهُ :ه َ
َ
ناك الْ َعدي ُد ِم َن الْ ُكتُ ِب الْ ُم ْم ِت َع ِة.
فَ َهذا َمث ًَل يَتَ َح َّدثُ َع ْن ُد ٍّب كًبيرٍ.

تيعاب
الْ َف ْه ُم َو ْال ْس ُ

 1كَ ْي َف يَ ْجلِ ُس ْالَ ْوال ُد في الْ َم ْكتَ َب ِة؟
 2ماذا نُ َس ّمي الشَّ ْخ َص الْـ ُمشْ ر َِف َعلى الْ ُكتُ ِب في الْـ َم ْكتَ َب ِة؟
قال ْال ْستا ُذ أوفه لِلتّ ِ
 3ماذا َ
الميذ؟
الص ِّف الظَّ ِ
ريف؟ لِماذا؟
َ 4ه ْل ت ُِح ُّب أَ ْن ت َزو َر الْـ َم ْكتَ َب َة َم َع طُ ّل ِب َّ
َ 5ه ْل ْاستَ َع ْرتَ كِتابًا ِم ْن قَ ْبل؟ ماذا كا َن َم ْوضو ُع ُه؟
الصورة .أَكْتُ ُب ُج ْملَة َع ْنها.
 6أَنْظُ ُر إِلى ّ

أَكْتُ ُب ِب ُي ْس ٍر

3

4

أَكْتُ ُب ِب ُي ْس ٍر

تيعاب
الْ َف ْه ُم َو ْال ْس ُ

تمرين :3

أُ َرت ُِّب ْالَ ْح َ
داث َح َس َب ُورو ُدها في ِق ّص ِة ْ
ف” .الْ َحدَ ُث ْالَ ّو ُل
الص ِّ
“الَ ْقوى في َّ
ُم َحدَّ د ِب َر َقم .1
كانَ ْت َحقي َب ُة إِدفين كَبي َر ًة ك َُص ْندوقِ بَ ٍ
ريد كَبيرٍ.
ياض َّي ِة َواشْ تَ َريا َحقي َب ًة ُم ِ
وات ال َّر ِ
َذ َه َب بابا َم َع إِدفين إِلى َمتْ َج ِر ْالَ َد ِ
ناس َب ًة.
بَ َحثَ بابا في ال ِْخزانَ ِة ،فَ َوج َد َحقي َب ًة َوأ ْعطاها ِ ِلدفين.
حا َو َل أَ ْن يَ ُج َّر الْ َحقي َب َة ،لَ ِك َّنها كانَ ْت ث َقيلَ ًة.
َ 1
قال بابا :لَ ْن نَلْ َح َق أَ ْن نَ ْذ َه َب إِلى الْ َمتْ َج ِر ْالنَ.
الصغي َر ِة الْ َجميلَ ِة ،فَ َو َض َعها إِدفين في
َو َج َد التَّالمي ُذ الْكَثي َر ِم َن ال ِْحجا َر ِة َّ
َحقي َب ِت ِه.
قال َْت كاميالَ :د ْعني أُسا ِع ْد َك.

اكيب
الْ ُم ْف َرداتُ َوالتَّر ُ
تمرين :4

أَ َّو ًل :أَ ِص ُل الْكَلِ َم َة ِب ُمرا ِد ُفها في الْ َم ْعنى.
الْ َكلِ َمة
الْ َمتْ َجر
أُسا ِع ُدك
في الْبِدايَة
الْقَديـ َمة
يَ ْك ُبر

الْ َم ْعنى
أُعا ِونُك
الْ َعتيقة
أَ َّولً
يَ ْنمو
الّ ُدكّان

ثانِ ًيا :أَ ْخ َتا ُر الْ َم ْعنى الْ ُم َن ِاس َب لِك ُِّل كَلِ َم ٍة تَ ْح َتها خ ّ
َط ِم َن ال ُم ْس َتطيل
أَ ْدناهَ ،وأَكْ ُت ُب َها ِفي الْ َف َراغِ الْ ُمقَابِلِ لِلْ ُج ْملَ ِة.
أَ ْح َض َرتْ َعثَ َر فَتَّ َش أَ ْسفَلِ ذاتَ قي َم ٍة
بَ َحثَ بابا في ال ِْخزانَ ِة.
َميصا كا َن ق َِد ا ْختَفى ُم ْن ُذ َز َمنٍ .
َو َج َد ق ً
يا لَها ِم ْن َحقي َب ِة ظَ ْه ٍر ُم ْعتَ َب َر ٍة.
َجلَ َب ْت الْ ُم َعلِّ َم ُة َم ْجمو َع ًة ِم َن ال َّدفاتِرِ.
إِنَّها في قَ ْع ِر الْ َحقي َب ِة.

أَكْتُ ُب ِب ُي ْس ٍر
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اكيب
الْ ُم ْف َرداتُ َوالتَّر ُ

تمرين :5

أَ َّو ًلِ :
أص ُل الْكَلِ َم َة ب ِِضدِّ ها كَما في الْ ِم ِ
ثال
الْ َكلِ َمة
الْ َقْوى
نَسينا
ت َ
َعال
كَبي َرة
فَتَ َح
يَ ْب َدأ

الضد
ّ
يُ ْنهي
أَ ْغل ََق
َصغي َرة
تَ َذكَّ َرنا
الْ َ ْض َعف
ا ْذ َه ْب

ثانِ ًيا :أَ ْخ َتا ُر الْ َم ْعنى ال ُمعاكس لِك ُِّل كَلِ َم ٍة ِم َن الْمستطيل
َوأَكْ ُت ُب َها ِفي الْ َف َرا ِغ الْ ُمقَابِلِ .
َمليئًا نَبيع ث َقيل الظِّ ّل الْ َع ْو َدة الْ ُم ِمل أَضا َع
الظَّريف

الذَّهاب

الْ ُم ْمتع

نَشْ تَرِي

فا ِرغًا

َو َج َد

أَكْتُ ُب ِب ُي ْس ٍر

اكيب
الْ ُم ْف َرداتُ َوالتَّر ُ
تمرين :6

أُ َقطِّع الْكَل ِمات ِال ّتالِية إلى َم ِ
قاطع كَما في الْـ ِم ِ
ثال:
الْ ُم ْم ِتعِ
ُمري َح ًة
الْـ َم ْكتَ َب ُة
الْ َع ِ
ديد
الْ َمتْ َج ِر
َو َج َد
َحقي َب ُة
الْ َقْوى
تَ ْق َب ُع

		
الْــ

		
ُم ْمـ

		
تِـ

ِع
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اكيب
الْ ُم ْف َرداتُ َوالتَّر ُ

تمرين :7

أُ َرت ُِّب الْكَلِ ِ
ذات َم ْعنى.
مات ال ّتالِ َي َة ِلُشَ ك َِّل ُج ْملَ ًة َ
(ال أَنْسى ال ُّن ْقطَ َة في آ ِخ ِر الْ ُج ْملَ ِة)
اللَّ ْونِ سيري َعلَ ْيها زُهو ٌر َحقي َب ُة َم ْرسو ٌم َو ْر ِديَّ ُة
التَّالمي َذ الْ ُم َعلِّ َم ُة ِم َن كَثي ًرا ْالَ ْوراقِ أَ ْعطَ ِت
ماما الَّتي أَ ْر َسلَتْها قَ َرأَتْ ْالَ ْوراقِ َجمي َع الْ ُم َعلِّ َم ُة
َو ُستْ َرتَ ُه ا ْرتَدى ظَ ْه ِر ِه ِحذا َء ُه َو َحقي َب َة
أَ َّن ق ً
َليل أَ ْص َب َح ْت الْ َحقي َب َة شَ َع َر أَثْق ََل
أَ ْم َر نَ ِس َي الْفاكِ َهة الْ َجمي ُع

اكيب
الْ ُم ْف َرداتُ َوالتَّر ُ
تمرين :8

أَكْ ُت ُب ُج َم ًل ِمن تَأْليفي ُم ْق َت ِد ًيا بِال َّن َم ِط الْ ُم َب َّي ِن كَما في الْ ِم ِ
ثال.
نمط 1

يا لَها ِم ْن َحقي َب ِة ظَ ْه ٍر ُم ْعتَ َب َر ٍة!
يا لَها ِم ْن َو ْج َب ٍة شَ ِه َّي ٍة!

نمط 2

َوأَخي ًرا ،أَ ْص َب َح ْت ماما جا ِه َزةً!

نمط 3

قال َِت الْ ُم َعلِّ َم ُة :فَلْ َن ْب َدأْ ْالنَ.

نمط 4

كَ ْم أَنْتُ ْم شُ طّا ٌر!

أَكْتُ ُب ِب ُي ْس ٍر
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تَ ْحليل َع ِ
ناصر الْ ِق َّصة

تمرين :9

ف” ،أَ ْمأل الْ َفرا َغ فيما يلي:
الص ِّ
َب ْعدَ ِقرا ِء ِة ِق َّصة “ ْالَ ْقوى في َّ
ئيسة:
الشَّ ْخ ِص َّية ال َّر َ
الشَّ ْخ ِص َّيات الثَّانَ ِويَّة:
الْ ُمشْ ِكلَة:
الْ َح ّل:
أَكْثَر صو َرة أعجتني هي ِع ْن َدما
أَكثَر َح َد ٍث أَ ْع َج َبني ُه َو ِع ْن ِدما

أَكْتُ ُب ِب ُي ْس ٍر

تَ ْحليل َع ِ
ناصر الْ ِق َّصة
تمرين :10

السم َة الّتي تُوا ِف ُق الشَّ خ ِْص َّية وأُ َعل ُِّل اخْتياري كَما في الْ ِم ِ
ثال:
أَخْتا ُر ِّ
ُم ْهتَم

ُمجازِف

َح َسن التَّ َص ُّرف

ُم ِح ٌّب لِلْ َم ْع ِرفَة
َخدوم

ُمثابِر

مثال :أَدهم ُمجاز ٌِف ِلَنَّ ُه جاز ََف ِب َح ْملِ ْالَ ْحجا ِر الثَّقيلَ ِة في َحقي َب ِت ِه.
إِدفين
بابا
ماما
األستاذ أوفه
كاميال
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تَ ْحليل َع ِ
ناصر الْ ِق َّصة

تمرين :11

َهذا ُه َو الْ َمكان ال ّذي َح َصل َْت فيه أَ ْح ُ
الص ِ
داث ِق َّص ِة ْ
ف”.
“ال ْقوى في َّ
الص ْف َح ِة الْ ُمقا ِبلَ ِة َح ْس َب تَ َو ُقعاتِك.
أُحدِّ ُد ْالما ِكن الم ْذكو َرة في َّ

تَ ْحليل َع ِ
ناصر الْ ِق َّصة

الْ َم ْد َر َسة الْ َحديقَة الْعا ّمة
ال َق ْه َوة َم ْركَز الْ َمدي َنة

الْ َم ْكتَ َبة الْعا ّمة الْ َب ْنك َمطْ َعم
َح ّي َس َك ِن ّي َمحال تِجا ِريَة

أَكْتُ ُب ِب ُي ْس ٍر
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الْقوا ِعد َو ْ ِ
ال ْمالء

تمرين :12

أَكْ ُت ُب َعدَ َد الْكَلِ ِ
مات في الْ ُج َملِ ال ّتالِ َية كَما في الْ ِم ِ
ثال.
		
لَ ْن نَلْ َح َق أَ ْن نَ ْذ َه َب إِلى الْ َمتْ َج ِر
َغ ًدا ،ت َ ْفتَ ُح الْ َم ْد َر َس ُة أَبْوابَها.
بَ َحثَ بابا في ال ِْخزانَ ِة.
الس ّح ِ
يوب فيها.
ابات َوالْ ُج ِ
بَـ َّيـ َن َجمي َع َّ
النْسا ُن يَ ْك ُب ُرَ ،والْ َحقي َب ُة ِ
ِْ
واس َع ٌة َو َج ِّي َدةٌ!
أُري ُد فَ َق ْط أَ ْن أَ َض َع التُّفا َح َة في الْ َحقي َب ِة.
أَ ُّي نَ ْو ٍع ِم َن الْفاكِ َه ِة َم َع َك؟

6

الْقوا ِعد َو ْ ِ
ال ْمالء

أَكْتُ ُب ِب ُي ْس ٍر

قا ِع َدة:
اللم “ل” في “أَل التَّ ْعريف” َم َع الْ َكلِ ِ
مات التّي تَبْ َدأُ ِب َح ْر ٍف قَ َمري.
• نَلْ ِف ُظ َح ْر َف ّ
اللم “ل” في “أَل التَّ ْعريف” َم َع الْ َكلِ ِ
مات التّي تَبْ َدأُ ِب َح ْر ٍف شَ ْم ِس ّي.
• ال نَلْ ِف ُظ َح ْر َف ّ
• نَلْ ِف ُظ الْ َح ْر َف الشَّ ْم ِس َي الّذي يَأْتي بَ ْع َد “أَل التَّ ْعريف” ُمشَ َّد ًدا.

تمرين :13

أَ ْق َرأُ الْ ُج َم َل ال ّتالِ َي َة َوأَضَ ُع َخطًا تَ ْح َت “ال الْ َق َم ِريَة” َو َخطَّ ْين تَ ْح َت “ال الشَّ ْم ِس َّية”.
كَما في الْ ِمثال:

الص ِّف.
الْ َقْوى في َّ
ريف.
الص ُّف الظَّ ُ
َّ
الْ َحقي َب ُة الْقَديـ َم ُة َصغي َرةً.

لَ ْن نَلْ َح َق أَ ْن نَ ْذ َه َب إِلى الْ َمتْ َج ِر ْالنَ.
بَ َحثَ بابا في ال ِْخزانَ ِة.
َرأى َحقي َب َة الظَّ ْهرِ.

الس ّح ِ
يوب.
ابات َوالْ ُج ِ
بَـ َّيـ َن َجمي َع َّ
ُهنا تَ ْح َف ُظ كُتُ َب الْ َم ْد َر َس ِة.
ياض ِة.
ُهنا ت ََض ُع َمالب َِس ال ِّر َ

أَ ْعطَ ِت الْ ُم َعلِّ َم ُة التَّالمي َذ كَثي ًرا ِم َن ْالَ ْوراقِ .
يَتَنا َوالنِ الْ َحلَ ِويّ ِ
ات الَّلذي َذ ِة.
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أَكْتُ ُب ِب ُي ْس ٍر

الْقوا ِعد َو ْ ِ
ال ْمالء

تمرين :14

االس ِم،
أَ ْق َرأُ الْ ُج َم َل ال ّتالِ َي َة َوأَضَ ُع َخطًا تَ ْح َت ال ِف ْعلِ َو َخطَّ ْين تَ ْح َت ْ
كَما في الْ ِمثال:
لَ ْن نَلْ َح َق أَ ْن نَ ْذ َه َب إِلى الْ َمتْ َج ِر ْالنَ.
بَ َدأَ ِت الْ َم ْد َر َس ُة.
نا َم ماما َوبابا.
بَ َحثَ بابا في ال ِْخزانَ ِة.
َرأى َحقي َب َة الظَّ ْهرِ.
الس ّح ِ
يوب.
ابات َوالْ ُج ِ
بَـ َّيـ َن َجمي َع َّ
أَ َض َع التُّفا َح َة في الْ َحقي َب ِة.
ِْ
النْسا ُن يَ ْك ُب ُر.
أَ ْعطَ ِت الْ ُم َعلِّ َم ُة التَّالمي َذ كَثي ًرا ِم َن ْالَ ْوراقِ .
يَتَنا َوالنِ الْ َحلَ ِويّ ِ
ات الَّلذي َذ ِة.
تَ ْق َب ُع في ال ِْخزانَ ِة.

الْقوا ِعد َو ْ ِ
ال ْمالء

أَكْتُ ُب ِب ُي ْس ٍر

ُحروف ال َج ِّر ِ :من إِلى َع ْن َعلى بِـ في
تمرين :15

أَضَ ُع دائِ َر ًة َح ْو َل َح ِ
ف في ُج ْملَ ٍة
رف ال َج ِّر في الْ ُج ِملِ ال ّتالية ،ثُ َّم ْأس َت ْخ ِد ُم الْ َح ْر َ
ِم ْن تأْليفي .كَما في الْ ِمثال:
لَ ْن نَلْ َح َق أَ ْن نَ ْذ َه َب إِلى الْ َمتْ َج ِر ْالنَ.

السيارات.
إِلىَ :رك َْضت إِلى َم ْو ِق ِف ّ
بَ َحثَ بابا في ال ِْخزانَ ِة.

أَ ْعطَ ِت الْ ُم َعلِّ َم ُة كَثي ًرا ِم َن ْالَ ْوراقِ .
كان َعلى َع َجلٍ .
بَ َحثَ َع ْن تُفّا َح ِت ِه.
َريب.
ِـص ْو ٍت غ ٍ
يَ ْق َرأُ ب َ
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أَكْتُ ُب ِب ُي ْس ٍر

الْقوا ِعد َو ْ ِ
ال ْمالء

تمرين :16

أُ َح ِّو ُل الْكَلِ ِ
مات ال ّتالِ َي ِة ِم ْن صي َغ ِة الْ ُم ْف َر ِد إِلى الْ ُم َث ّنى َوالْ َج ْمعِ كَما في الْ ِم ِ
ثال:

الْ ُم ْف َرد

الْ ُمثَ ّنى

الْ َج ْمع

َو َرقَة

َو َرقَتان

أَ ْوراق

َحقي َبة

َحقائِب

ُم َعلِّ َمة
َدفْتَر
ُم َعلِّم
َمتْ َجر
َح َجر
كيس
َم ْنزِل
كِتاب

َمنازِل

الْقوا ِعد َو ْ ِ
ال ْمالء

أَكْتُ ُب ِب ُي ْس ٍر

تمرين :17

أَضَ ُع دائِ َر ًة بِاللّونِ ْالَ ْز َرق َح ْو َل الْكَلِمات الّتي تَحوي تَ ْنوين الْ َف ْتحَ ،ودائِ َر ًة
بِاللّونِ ْالَخْضَ ر َح ْو َل الْكَلِمات الّتي تَحوي تَ ْنوين الضَّ مَ ،ودائِ َر ًة بِاللّونِ ْالَ ْح َمر
َح ْو َل الْكَلِمات الّتي تَحوي تَ ْنوين الْك َْسرِ ،كَما في الْ ِمثال:
لَ َد َّي َحقي َب ُة ظَ ْه ٍر َج ِّي َدةٌ.
َميصا ا ْختَفى ُم ْن ُذ َز َمنٍ .
َو َج َد ق ً
الْ َحقي َب ُة ِ
واس َع ٌة.
أَ ْخ َر َج ْت تُفّا َح ًة كَبي َر ًة َجميلَ ًة.
كانَ ْت الْ َحقي َب ُة كَبي َر ًة ك َُص ْندوقِ بَ ٍ
ريد كَبيرٍ.
َعلَ ْي َك أَ ْن ت ُ ْح ِض َر َح َّب َة فاكِ َه ٍة ك َُّل يَ ْو ٍم.
َوأَخي ًرا ،أَ ْص َب َح ْت ماما جا ِه َزةً!
كَتَ َب َص ْف َح ًة كا ِملَ ًة.
َح َس ًنا ،لِ َن َضعِ ْالَ ْحجا َر في ٍ
كيس.
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أَكْتُ ُب ِب ُي ْس ٍر

الْقوا ِعد َو ْ ِ
ال ْمالء

تمرين :18

أُ َح ِّو ُل ِم ْن صي َغ ِة الْ ُم َذكَّ ِر إِلى الْ ُم َؤن َِّث كَما في الْ ِم ِ
ثال:
بَ َحثَ بابا في ال ِْخزانَ ِة.
بَ َحث َْت ماما في ال ِْخزانَ ِة.
َرأى َحقي َب َة الظَّ ْهرِ.
أَ ْعطى الْ ُم َعلِّ ُم التَّالمي َذ كَثي ًرا ِم َن ْالَ ْوراقِ .
قَ َرأَ بابا َجمي َع ْالَ ْوراقِ الَّتي أَ ْر َسلَها الْ ُم َعلِّ ُم.
ياض ِة.
َو َض َع َمالب َِس ال ِّر َ
ا ْرتَدى ِحذا َء ُه َو ُستْ َرت َ ُه.

الْقوا ِعد َو ْ ِ
ال ْمالء
تمرين :19

أُ َح ِّو ُل ِم ْن صي َغ ِة الْ ُم َؤن َِّث إِلى الْ ُم َذكَّ ِر
كَما في الْ ِم ِ
ثال:
بَ َحث َْت ماما في ال ِْخزانَ ِة.
بَ َحثَ بابا في ال ِْخزانَ ِة.
أَ ْسرعي يا ماما.
أَ ْص َب َح ْت ماما جا ِه َزةً!
ت ََض ُع التُّفا َح َة في الْ َحقي َب ِة.
قَ َرأَتْ أَمي َن ُة الْ َم ْكتَ َب ِة كِتابًا َعن ِقطَّ ٍة َصغي َر ٍة.
َسأَل َِت الْجا َرةُ :ماذا لَ َديْ ِك في الْ َحقي َب ِة؟

أَكْتُ ُب ِب ُي ْس ٍر
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22

أَكْتُ ُب ِب ُي ْس ٍر

الْقوا ِعد َو ْ ِ
ال ْمالء

ْاسماء اإلِشا َر ِة َ :هذا َه ِذه َهذان هاتان َهؤُالء
تمرين :20

أَضَ ُع ْاسم اإلِشا َر ِة الْ ُم ِ
ناس ِب في الْ َفراغِ،كَما في الْ ِم ِ
ثال:
َه ِذه
		
		

َحقيبَ ُة ظَ ْه ٍر َجيِّ َدةٌ.
كُتُ ُب الْ َم ْد َر َسة.
ُص ْندوق بَ ٍ
ريد كَبيرٍ.
بابا و

		
ماما و

		

		
ِحذا ٌء َو

ُستْ َرةٌ.

		

		
ت ُّفا َحتان َو

قَلَمان.

		

الص ِّف الظَّريف.
ت َالمي ُذ َّ

		

حجا َر ٌة ال ِم َع ٌة.

أَ ْص ِدقائي.

الْقوا ِعد َو ْ ِ
ال ْمالء

ف  ،ك َْم َ ،ه ْل ،ماذا
االس ِتفْهام ِ  :أَ ْي َنَ ،متى  ،كَ ْي َ
أَ َدوات ْ
تمرين :21

ْهام ُم ِ
ناس َب ٍة ،كَما في الْ ِم ِ
ثال:
أُكْ ِم ُل ِبأَدا ِة ْاس ِتف ٍ
سؤال :ماذا َو َج َد ِإدفين؟
َميصا قَدي ًما.
جوابَ :و َجد إِدفين ق ً
ت َ ْح َف ُظ كُتُ َب الْ َم ْد َر َس ِة؟
		
سؤال:
جواب ، :أَ ْح َف ُظ كتب المدرسة في الْ َحقي َب ِة.
أَكَل َْت التُّفا َح َة؟
		
سؤال:
جواب :نَ َع ْم ،أَكَل ُْت التفاحة.
َج َم َع ْالَوال ُد ال ِْحجا َرةَ؟
		
سؤال:
جوابَ :ج َم َع ْالَوال ُد ال ِْحجا َر َة في وقت االستراحة.
مح لنا أَ ْن نَ ْستَعي َر؟
		
سؤال:
كِتابًا يُ ْس ُ
جواب :يُ ْس َم ُح لَنا أَ ْن نَ ْستَعي َر قَ ْد َر ما نَشا ُء ِم َن الْ ُكتُ ِب.
َجل ََس التَّالمي ُذ في الْ َم ْكتَ َب ِة؟
		
سؤال:
جوابَ :جل ََس التَّالمي ُذ في الْ َم ْكتَ َب ِة ِب ُهدو ٍء.

أَكْتُ ُب ِب ُي ْس ٍر
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أَكْتُ ُب ِب ُي ْس ٍر

ال َّن ْس ُخ َوالْ َخ ُّط

تمرين :21

أَن َْسخُ الْ ُج َم َل ال ّتالِ َية ِبخ ٍَط ِ
نيقُ ،مرا ِع ًيا
واضحٍ َوأَ ٍ
َع ِ
قيم َوالضَّ ْب ِط.
المات ال َّت ْر ِ
الْ َحقي َب ُة الْقَديـ َم ُة َصغي َرةٌ.

َميصا كا َن ق َِد ا ْختَفى ُم ْن ُذ َز َمنٍ .
َو َج َد ق ً
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إلى المعلّم
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