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ِرساَأل الدل و :الضاِئمر  
رمياُل الضمفرَأَنا: ( د(  

 
 . ِهللا دبع بن محمد َأنَا )١

 . ِهللا دبع تُنْبِ ةُشَاِئع َأنَا )٢

 .ملسم َأنَا )٣

 .مةٌمسل َأنَا )٤

 .ايكَرِمَأ من َأنَا )٥

 .اِلمسجِد في َأنَا )٦

 .ةَكَّم نطَاِلب م َأنَا )٧

 .رصم طَاِلبةٌ من َأنَا )٨

  ).٣٠:القصص (} رب الْعالَمين  ُهللا ا َأنَا{ : ُهللا ا اَلقَ )٩
  
  

                     

 
١(  نَأنَا )٢  ؟َأنْتَم  طَاِلبيددج.  
٣( نم نْل  )٤  ؟َأنْتَ َأيهالهِنْد؟ من َأنْت  
٥( مالهِنْد َأنَا نَع نْل  )٦  .مالَم؟ َأنْتَهالس دبع بن دمَأح  
  زينَب؟ َأنْتهْل  )٨  ؟المدرس َأنْتَهْل  )٧
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  ةٌ؟جديدطَاِلبةٌ  َأنْتهْل  )١٠  حفْصةُ؟يا  َأنْتكَيفَ  )٩
١١( مةٌ  َأنَا نَعطَاِلبيددمن )١٢  .ةٌج نَأي ا  َأنْتلَى؟يلَي  
  ةُ؟المدرس َأنْتهْل  )١٤  السودان؟من  َأنْت هْل )١٣

 
 

      
  

سردةُ  :الممحرو كُملَيع الَمِهللاالس .  
  .وبركَاتُه  ِهللاوعلَيكُم السالَم ورحمةُ :  يوسفُ

سرديفَكَ:  الم الُح؟ك  
  .رٍيخَبِ َأنَاُهللا الحمد :  يوسفُ

سردْل  : المَأنْتَه دمح؟م  
  .يوسفُ َأنَا ،ال:  يوسفُ

سردْل  : المَأنْتَه  طَاِلبيدد؟ج  
  .جديدطَاِلب  َأنَا نَعم:  يوسفُ
   .؟المدرس َأنْتَهْل  : يوسفُ

سردالم :مَأنَا،   نَع سردِإ المي سميحيى.   
   .؟ةيربالع اللُّغَة يف سالدر َأين: يوسفُ

سردالم :رالدي سف اللُّغَة بالعريي ةف جِدالَمس.  
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١( م؟ َأنْتَ ن.   
٢(  نمن؟ َأنْتَ َأي.   
  .؟جديد طَاِلب َأنْتَهْل  )٣

٤( نَأي رالدي سف اللُّغَة ربِالعي؟ة. 

  .؟كالُح يفَكْ  )٥

  .؟نِمالي نم َأنْتَهْل   )٦

٧( نَأي دمحاَأل مرِم؟يكي.   
 

 
  .؟ةُالمدرس َأنْتهْل  ) ٨                  رصم نم َأنَا )١
  .؟ةٌجديد ةٌلباطَ َأنْتهْل  )٩               .؟ملسم َأنْتَهْل  )٢
   .؟مٍلْع طَاِلب َأنْتَهْل  وبيَأيا  )١٠     .؟َأنْت َأين نم ةُشَاِئعيا  )٣
  .؟الغَينس نم َأنْتَهْل  )١١            .؟سونُي َأنْتَهْل  )٤

  .اِلومالص نم َأنَا ،ال) ١٢               .ايرِكَز َأنَا ،الَ )٥

٦( نِم سرد؟الم.  

٧( مي نف الح؟امِم. 

 
:  

   )َأنْت،   َأنْتَ( .؟مٍلْع طَاِلب........... .............هْل  دمحَأيا  )١
٢( اسمي يحىي.................. ...............منَكَ نا د)َأنْتَ،  َأنَا(  

  )َأنْت،  َأنْتَ( .؟ةُدرسالم. ....................... .ْله ةُونَميميا  )٣

٤( ْله .....................................سمةٌل؟م.  )ََأنْت  ،َأنْت(  

٥( ْله.....................................سرد؟الم. )ََأنْت  ،َأنْت(   
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   .قُاِلالخَ وه ُهللا ا  )١
٢( دمحم ووِلال هسر .  

٣( فْحةُص هي لسةٌمم. 

 .؟المدرس هوهْل   )٤

 .ةٌجديدطَاِلبةٌ هي   )٥

 .تيالب في هو الشيخ  )٦

٧(  رالدس وي هالَ فجِدمس.  

٨( ْله هخَ يد؟ةُيج. 

٩(  اةُلَالص هي اجِوةٌب. 

١٠( ْله ي ةُشَاِئعف المدرس؟ة. 

١١( نَعم هي يف المدرسة. 

١٢( وه  طَاِلبيددج.  

      
اِلصةُ :   حمحرو كُملَيع الَمِهللاالس .   
حمود  :ولَعكُيم الَالسم ورحِهللا ةُم .   

اِلحا  :صي ودمحنِم سردال الميدد؟ ج.  
ودمح   :سردالم والشَّ هخُي دمحم بن إسميَلاع.  

  اِلحص :من نَأي و؟ه.   
 ودمح  : وه من نْصعاء.   

اِلحص :نَأي رالدي سف اللُّغَة بِالعري؟ة.  
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ودمح  :رالدي سف المدرسة.   
 اِلحص :ونِم المرِدال ةُسيدد؟ةُج.  
ودمح   :المدرخديجة ةُس.   
   .؟يه َأين نم: ِلحصا

ودمح  :هي من نْصعَأ اءياض.   
اِلحص :تَمى الدرلنِِّل وسس؟اء.  

 ودمح   :الدرلنَِّل وسي ساءف الصاحِب.  
 

 
   )هو،  َأنْتَ( .صاِلح ٌلجر.......... .......................انمقْلُ )١
٢( مريم.................................. امةٌَأر اِلصةٌح.)َأنْت ه ،ي(   
٣( ........................................ طَاِلبيددج. )َأنَا ،َأنْت(   
   )يه ، َأنْتَ( .؟ انعوج................................ْله يلعيا  )٤
٥( ْله............................. ...جوا  يعيسم؟ةير.)َأنْت   ،وه(   

  )ي، ه هو( .ةينَدالم في................................ .مسجِدالَ )٦

٧( المدرالقَ في...... ..........................ةَسرية   )وه  ،يه(  

٨( .........................................جوعان. )َأنَا  ،يه(  

  )هي،  َأنْت( .؟.........................َأين نم فَاطمةُيا  )٩

  )هو،  َأنْت( .ربي........ ...........................ُهللا ا )١٠

  )هو،  تَأنْ( .ربي........... .....................ُهللا ايا   )١١

 )، هي هو(.ديني................................مالَساِإل )١٢

١٣( لَالوبِكَ...................................دير. )ََأنْت  ،وه( 

 )هي ، َأنْتَ( .ةٌيرغص...................................تُنْالبِ )١٤

١٥( تَالكطَ.................................ابيب. )وه  ،يه(   
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١( ناِإل َأيم؟ ام                       .........................................  

٢( وي هف جِداِلمس                    ......................................... 

٣( الطَّ فَكيع؟ ام           .  ........................................ 

٤( ولَ هيذٌذ . ........................................ 

 ........................................ .؟ يضمرِ َأنْتَهْل   ِهللا دبعيا   )٥

٦(  مَأنَا،   نَع رِميض. ........................................ 

 ........................................ .؟ موجود يببِالطَّهْل   )٧

٨(  منَع  وه ودجوم . ........................................ 

٩( نَأي لْسى؟و. ........................................ 

١٠( يي هف طْالمخِب . ........................................ 

١١( ال ِلهمجِدس صغ؟ ير ........................................ 

 ........................................ .يربِكَ هو الَ )١٢

١٣( ُأ ْلهي مودجو؟ةٌم. ........................................ 

١٤(  منَع يِه ودجوةٌم. ........................................ 

 ........................................ .؟انعوج َأنْتَهْل  يبَِأيا  )١٥

 ........................................ .؟ ةٌيضرِم َأنْتهْل  ىلَيلَيا  )١٦
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١٧( مَأنَا،  نَع رِمةٌيض. ........................................ 

 ........................................ .؟َأنْتَ َأين ديزيا   )١٨

 ........................................ .ةفَرالغُ في َأنَا )١٩

 ........................................ .؟ اقُزالر َأنْتَ ُهللا ايا  )٢٠

 ........................................ .نمحالر هو ُهللا ا )٢١

 
ِرسالثَّ الداني  

رميالض َأْنُت(ى املثنا م ،هاـم(  
 

  . ؟جديدطَاِلب  َأنْتَهْل  يخَأيا  )١
ـُهْل  اُلمجو يُلمجيا  )٢   .؟ انِجديد انِباِلا طَمَأنْت
٣( عبد يزِزِالع وه لَوكَ دبير . 

٤( محمود وفُويس هملَا وكَ انِدانِبير.  

 .؟اقرالع نم نتُماَأهْل  ناَمليسو  اودديا  )٥

 . ؟امَأنْتُ َأين نم ةُشَاِئعو اءمسَأيا   )٦

 .؟انِباِلطَ تُماَأنْهْل   )٧

 .؟انِتَباِلطَ ماَأنْتُهْل   )٨

  .ياءبِنْاَأل نم يبِنَ هو   يوسفُ )٩

١٠( ا رِكَزيويحيي هبِا نَمانِي. 
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١١( عبِهللا د وفْحةُص هيا مف البيت. 

 .؟رضخَى ووسم َأين بيعشُيا   )١٢

١٣(  هيا مف السيارة. 

 

 
 

 .ةكَِئالَالم نم.... ................يُلاِئيكَمو يُلبرِجِ )١

 .؟اسنْرفَ نم........................... .ْله بنَيزيا  )٢

 . ايوسمن ر ........................الَ  )٣

٤( ونُيس بن نَ...................... .ىتَّمبي مبِنْاَأل نياء .  

 .؟ وٌلغُشْم....................... .ْلي هبَِأيا  )٥

٦( ِإا يسميُلاع ِإوسْل  اقُحي...........................هالغُ ففَر؟ ة. 

٧( فْحبنتُ........ ..............ةُص عمر اب طَّالخَ نِب.  
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ِرسٌثاِلالثَّ الد :  
 رميالض عمَن( الجحن( .   

 
   .؟امَأنْتُ نَأي نم ماسقَو دمحَأيا  )١
   .نِمالي نم نحنَ )٢
  .؟اءعنْص نما مَأنْتُهْل  )٣
  .ندع نم نحا  ، نَلَ )٤
٥( ْله سعيد وثْعمان لَعي الحلَاف؟ة.   
 .ةسردالم فيا ما ، هلَ )٦

 .؟زبالخُ َأيني مُأيا  )٧

  . ةلَاوِى الطَلَع زبالخُ )٨

 .؟ةُفيص َأين ةُيقَريا  )٩

١٠( هي يف طْالمخب.  

  .انِودالس نم وهو اِلومالص نم نحنَ )١١

   .؟يببِالطَّ َأنْتَهْل  )١٢
 

 
١( ْله دمحم ولْسيي مانف السيار؟ة.  
  مِعطْالم فيا ما ، هلَ )٢
  .؟ادنَكَ نما مَأنْتُهْل  )٣
  .ايكَرِمَأ نم نحا ، نَلَ )٤

  .ينِالص نم ونملسم نحنَ )٥

٦( نَأي العص؟ير. 

٧(  الحلي يباَلَّالثَّ فجة. 

٨( تَالكال ابيددج لَعفِّى الر. 

٩(  نَأي العمال ةُاميدد؟ةُج. 

١٠(  هي يالغُ ففَرة . 

 .؟ىفَشْتَسالم في هو يببِالطَّ )١١
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  .مٍلْع ابلَّطُ نحنَ )١
  .؟ادنَكَ نم بالَّطُ مَأنتُهْل  )٢
  .؟ اتٌباِلطَ نَأنْتُهْل  اتُوخََأيا  )٣
٤( نَ ْلهحي نف شرِه رمض؟ ان.  

٥( من نتَُأنْ َأيا  مخِْإي؟ ةُو. 

 .؟ةيرالقَ نم نَأنْتُهْل  اتُوخََأيا  )٦

٧(  منَ  نَع ،حن مالقَ نريبِالكَ ةيرة. 

 .؟ونملسم مَأنْتُهْل  )٨

  .؟نَأنْتُ َأين نم اتُنَبيا  )٩
 
 
 

          
 

  . ِهللاالسالَم علَيكُم ورحمةُ  -: نِمالي ُلهَأ
  .وبركَاتُه ِهللاوعلَيكُم السالَم ورحمةُ  -: بالَّالطُّ

   ؟مَأنْت َأين نم انوخِْإيا  -:َأهُل اليمنِ
ا -:الطُّالَّبكَنَد نم ننَح.  

  ؟ادنَكَ في ونملسم اكنَههْل  -:َأهُل اليمنِ
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الطُّالَّب:- منَع نَهاك مسلمكَ ونثيرون.  
  ؟نِمالي فيا نَه مَأنْتُا اذَملَ -:َأهُل اليمنِ

نَ -:الطُّالَّبحالَّطُ ني مٍعلْ بف ارِد الحدبِ يثداجم.  
  ؟ابِلَّلطُِل وتٌياج بمد فيهْل  -:َأهُل اليمنِ

الطُّالَّب:- منَع نَهاك بكَ وتٌيثابِلَّلطُِّل ةٌير.  
  ؟اءسللنِّ دروساج مد فيهْل  -:َأهُل اليمنِ

الطُّالَّب:- منَع نَهاك دروس يمفلنِِّل ةٌدساء.  
  .ةيمظع ةعمن يِف مَأنْتُ ِهللا انحبس -:َأهُل اليمنِ

 

 
 ؟ونملسم كَنَدا فيهْل   )١

 ؟ابِلَّلطُِّل وتٌياج بمد فيهْل  )٢

 ؟اءسلنِِّل وسرددماج  فيهْل  )٣

 ؟ةٌيلَلقَدماج  في وتُيالبهْل  )٤

 ؟ ةٌدفيمدماج  في وسرالدهْل  )٥

  ؟عظيمة  ةنعم فيِ بالَّالطُّهْل  )٦
 

 
 . جديدطَاِلب  َأنَا )١

  .جديدطَاِلب  َأنْتَ )٢

٣( ةٌ  َأنْتطَاِلبيددةٌج.  

 .ددج بالَّم طَُأنْتُ )٤

 .اتٌجديد اتٌباِلطَ نَأنْتُ )٥

٦( اِلا طََأنْتُمانِب يددانِج. 
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 .ددج ابلَّطُ نحنَ )٧

٨( نَأي دالمرِل ةُسنَلبات. 

 .ايوسر نم مَأنْتُهْل  )٩

  .اتٌباِلطَ نَأنْتُهْل  اتُنَبيا )١٠

١١(ْله وه يف البيت.  

 ؟ىفَشْتَسالم في يا هاذَملَ)١٢

١٣(م؟َأنْتَ ن 

١٤(نِم سرد؟الم 

١٥( نَأي الدرَألِْل وسلَو؟اد 

 
 
 

 
 

 ق؟شْمد نم................................ .ْله ميرمو ةُشَاِئعيا  )١

 ؟ .................................َأين نم ةُوخِْإيا  )٢

 ؟ةٌجديدطَاِلبةٌ ................................ .ْله اءمسَأ يا  )٣

 ؟زِكَرالم في تٌاَلبِطاَ................................ .ْله اءسنيا  )٤

 ؟قُاِلالخَ................................................ .ُهللايا  )٥
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 . اِهللا رسوِل باحص هو  رٍكْو ببَأ )١

٢( عمر وثْعمان وعلي  هم مابِ نحوِل أصسِهللا ر  . 

 . ُهللا ا رسوِل ةُوجز يلد هويخُ نتُبِ ةُيجدخَ )٣

٤( سوتُنْبِ ةُد زمةَع بَِأ تُنْبِ ةُشَعاِئورٍكْي ب وفْحتُنْبِ ةُص عمر هَأ نزواج 
 . يبِالنَّ

٥( المسولمن هَأ مُله نَّالجة. 

 . رٍكْي ببَِأِل انِتَنْا بِمه ةُشَاِئعو اءمسَأ )٦

٧( زنَيب وقَرةُي ُأوّثُلْكُ مةُوم ومفَاط هن وِل اتُنَبسِهللا ر  . 

 .ي بٍالنَّ ادلَوَأ مه يماهربِإو ِهللا دبعو ماسقَ )٨

 .  ٢٥٤: البقرة )  )والْكَافرون هم الظَّاِلمون(: (  ُهللا ا اَلقَ  )٩
 

 
 

  . يبِالنَّ ةُجوز.................. .ةَملَس مُأ )١
٢( زــي ــبِ بنَ ــيزخُ تُنْ ةَم وزــي ــبِ بنَ ــج تُنْ شٍح وجوــرِي ــبِ ةُي  تُنْ

ارِالحَأ ...........ثزبِالنَّ واجي . 

 .علَيهِم الصالَةُ والسالَميم اهربِإِل انِدلَو........... .اقُحسِإو ُلياعمسِإ )٣

 . ُهللا ا ابتَك............. .نآرالقُ  )٤

٥( وهد واِلصح بِنَْأ.............. .وطٌلُوياء الَمالسالَةُ والص هِملَيع. 
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١( نَأي ه؟م 

٢( هي مف السوق اآلن. 

٣( ْله هي نف جِد؟اِلمس 

 .تيالب في نه ، الَ )٤

٥(  آنالقُروكالً هِهللا م . 

 .خبطْالم في هو امعالطَّ )٦

٧( سردالمة هي رِمةٌيض اليوم. 

٨( نالوِ َأيس؟ةُاد 

 .يرِرِى السلَع يه ةُادسالوِ )٩

 .تيالب اممَأ مه ادلَواَأل )١٠

١١( الوةُقَر ي يِهف رتَفْالد. 

١٢( تَفْالدر وه لَعبِتَكْى الم. 

 ؟ددج بالَّطُ مَأنْتُهْل  )١٣

 ؟ةُالمدرس َأنْتهْل  )١٤

 ةرسالمدبنت  َأنَاال  )١٥

 .الْعمامةُ هي علَى اَألرضِ )١٦

 
  .ى في الْمستَشْفَ..  هي..  معزينَب في الْمستَشْفى ؟ نَهْل   *
  . ا دنَمن كَ... هم  معا ؟ نَدنَالطُّالَّب من كَهْل  *
  .فَة رفي الْغُ......  معفَة ؟ نَفي الْغُرٌل خَليهْل  )١
 .ةَكَّمن م.....  مع؟ نَ ةَكَّمن م فُسويو نسحهْل  )٢

رسوِل  تُنْبِ.....؟ نَعم   رسوِل اِهللا تُنْبِرضي اُهللا عنْها فَاطمةُ هْل  )٣
  .  اِهللا
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  . واجِبةٌ........  عم؟ نَالصالَةُ واجِبةٌ هْل )٤
٥( م؟ نَعودجوم سردهل الم .......ودجوم.  
  .طَاِلباتٌ....... ؟ نَعم باتٌالْبناتُ طَاِل هْل )٦
  .في اِلمسجِد.......الَْأوالَد في اِلمسجِد ؟ نَعم هِل )٧
  .انِموجود........؟ نَعم انِموجود نِالطَّاِلباهْل  )٨
  .ةٌجديد.......؟ نَعم ةٌالسيارةُ جديد هِل )٩
  .َأبيض.......نَعمض ؟ يبالْقَميص َأهْل  )١٠
  .ثَقيلَةٌ........؟ نَعم الْحقيبةُ ثَقيلَةٌهْل  )١١
  

            

 
 
 

  

 
   .على الخير َأنْتَ طَاِلبأكبر أيها ال ُهللا ا
  .َأنْت علَى الْخَيرِ لْحمد اُهللا أيتها الطَاِلبةُا

 
 
 
 
 
 



16  
 

ِرسالرابع  الد  
رمياملتصل  الض  

 
 .ربي هو ُهللا ا  )١

٢(  دمحم ونبينا ه.  

  .ديني هو اإلسالم )٣

  .نَاابتَك هو القرآن )٤

 .؟كابتَك َأين امشَهيا  )٥

٦( ةيبقي الْحتَابِي فك. 

٧( نَبيا زْل  ي؟هتيي الْبف وكَأب. 

٨( جِدي الَمسلَا، َأبِي ف..  

 .؟سيمدر نْتََأَأ موسى يا )٩

 .ورِالنُّ عبد مدرسك لَا، )١٠

 .؟ثَقيلَةٌ حقيبتُكهْل  سلْوى يا )١١

 .خَفيفَةٌ حقيبتي لَا، )١٢

١٣( دمُهللا الْح سرطَب نَاديب.  
 

 
  .يتيب= َأنَا + بيتٌ  .بيتُنَا= نَحن + بيتُ
  .كبيتُ= َأنْتَ + بيتُ  يتُكب= َأنْت + بيتُ

تَابك +ننَح........=  
تَابك +َأنْت..........=  

١( تَابَأنَا+ ك......=  
تَابَأنْتَ+ ك.......=  

قَلَم +ننَح.........=  
قَلَم +َأنْت..........=  

٢( َأنَا+ قَلَم........=  
َأنْتَ+ قَلَم..........= 

ولد  +نحن.......  
و لَد +َأنْت ......=  

٣(  لَدَأنَا + و........=  
 لَدَأنْتَ+ و .........=  
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  .......=نَحن + بِنْتٌ 
  =........ َأنْت+ بِنْتٌ 

 .......= َأنَا+ بِنْتٌ  )٤

  .........= َأنْتَ+ بِنْتٌ 
  =.......نَحن + حقيبةٌ 
  =........ َأنْت+ حقيبةٌ 

  ......= َأنَا+ حقيبةٌ   )٥
  =....... َأنْتَ+ حقيبةٌ 

 سردم + ننَح........=  
 سردم +َأنْت =.......  

٦(  سردَأنَا+ م =......  
 سردَأنْتَ+ م ........=  

 فْتَرد + ننَح=........  
 فْتَرد +َأنْت =.......  

٧(  فْتَرَأنَا+ د  =........  
 فْتَرَأنْتَ+ د =.........  

 
 

                   
                   

 
       

ودمحا  :ميدبع لَيكُمع الَميمِ السلالْح.  
يملالْح دبع :الَمالس لَيكُمعا  وكَي ،ودمحفَ م؟يحالُك.  

ودمحِهللا: م دمرٍ، الْحْل  َأنَا بِخَيهد كنْدعموالْي سر.  
عيملالْح دب :ندع ،منَعموالْي سري د.  

ودمحسِ؟: مرِللد كتَابك نَأي.  
يملالْح دبي: عتيبقي حتَابِي فك.  

ودمح؟: مكسرتَى دم.  
يملالْح بِدي قَ: عسررِدالظُّه الَةَل صب.  

مودمح :سرد جِدي اِلمسَأفي المف َأم كدرس؟ة.  
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الْح بِدعيمل :سراِهللاد تيي بالَ ي فجِدمس.  
ودمحم :سردم ن؟مك.  

  .هو الَْأخُ محمد بن إسماعيل سيرمد: الحليمعبد
مودمح :ا شَاءاُهللا َأنْتَ م ي ديفسر.  

يملدالحبْل  :عنَا َأهسري دف ديز يضاً؟َأخُوك.  
ودمحم :ي دف وا هنَالَا، مسر.  

يملدالحبْل  :عهد كنْدعر؟آخَ سر.  
ودمحنْ: ما علَا، مي ددرآخَ سر.  

  
 

                          
  .؟َأبيض بوثَ............هْل بادةُعيا  )١
  .جديد ِللْعيد بوثَ..................َأنَا )٢
  .ر؟آخَ ملَقَ..................ُأخْتي هْليا  )٣
٤( ننَح...................درس دعالَ بالصة.  
  .؟ي في حقيبتكبِاتَك...................هْل مةُرحيا  )٥
  .ك في حقيبتيدفْتَر.....................ي هْلأخيا  )٦
  .في غُرفَتك؟ حقيبتي.................علي هْليا  )٧
٨( نَحن.....................عضانِ يدمرِ رشَه دعب.  
٩( ...................سنَا خَميني دي كُِل فف اتلَوص لَةلَيمٍ ووي. 
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رالدساِمالَخ س :  
رمياملتصل الض   

 
١( نْدفُ؟، عوسي نَأيي قَلَمه.  
٢( ةُ ؟ عمفَاط نَأينْدفْتَراي ده.  
  .امه؟ عنْدي مالَبِس ين يحيى وساِلمَأ )٣
  .كُماي طعامعنْد ةُامسوُأ مدمحيا  )٤
٥( نَبيز فْتَرد ن؟ َأي  
٦( يبقي حا فهفْتَرادهت.  
  ولَدانِ من َأبوكُما ؟ اي )٧
٨( سردم نوسى ؟ مم  
٩( مدرسه خَاِلد.  

  .حفْصةَ َأين بيتُ )١٠
١١( ا قَرِيبتُهينِ الَ بمجِدمس.  
١٢( رميا ع جاُلوم ب نا ؟َأيتُكُمي 

 

 
  ُُأخْت +وما + ُأختُ   = ههماُأختَ= ه  
  ُي+ ُأخْتا=  هَأنْتُ+  ُأخْتُ   ُأخْتُها=  امُأخْتُكُم  

١( الَبِسم  +وه =   الَبِسا+  ممه =  
       الَبِسي+  مه =   الَبِسَأنْتُ+  مام =  
  هما+  غُرفَةُ   = هو + غُرفَةُ )٢

  َأنْتما+  غُرفَةُ  = هي+  غُرفَةُ       
٣( طعام  +وه =   ا+   طعاممه =  

       ي+  طعامه =  طعام + ما َأنْت  
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  =  هما +  مدرس  =  هو+  مدرس )٤
  انتما+ مدرس   = هي +  مدرس          

  = هما +  أبو  =  هو + أبو )٥
  = امنْتَُأ+  أبو  =  هي +أبو        
  = هما +  ولد  = هو+  ولد  )٦

  = نْتما َأ+  ولد   =  هي+  ولد        
٧(  مدرة س +وه =   ا+  ة رسمدمه =  

        مدي+ ة سررس  = هم+ ة مداَأنْت =  
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  ايدي؟  ز تُكيب نَأي) تُهيب ،تَكيب(  

  ْلهنَبيا؟ زهفَتي غُرف )فتغُرهفَتا، غُره.(  

  ).غرفتك، غرفتها (  ................في َأنْتَهْل  صاِلحيا  )١

  ).غرفتها، غُرفته..(................في عليهْل  )٢

  )غرفتها، غرفته(؟................في عاِئشَةُهْل  )٣

  ).كُماغُرفتَهما، غُرفَت(؟................ما فيَأنْتُهْل  َأحمد ويعقُوبيا  )٤

  )مدرستُها، مدرستُك( ؟ ................َأين رحمةُيا  )٥

  )غَرفْتك، غرفتي( ؟ .................نَحن فينَا اَأبيا  )٦

  ).ما، غَرفْتكُماغَرفْتهِ( ؟  ................الطَّاِلبانِ فيهْل  )٧

  
  

           
                            

 
١( نَأي نْد صهيب؟ عه تَّابيك.  

٢( ا دهنْدةُ ؟ عمفَاط نَأيسب ررالع ي اللُّغَةف الْآنية.  

  اء ؟دِللغ عنْدكُما طعامهْل  وعثْمان خَليفَةُيا  )٣

٤( خَاِلد نَأي وإبراهيم ا دمهنْد؟ عرس الَةالص دعب.  
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٥( وسى ؟ هفَ مْلكَي عرِلد فْتَره دنْدس؟ ه  

٦( قْيفَ رْل  ةُ ؟كَيهرفَاتا دهنْدا ؟ عهوسرِلد  

  يين مريم ؟ عنْدها قَلَمَأ )٧

٨( ردالْمموتَشْفى الْيسي الْمف س، هنْدالطَّبِيبِ ع عم دعوم.  

  .قَلَم ؟ ما عنْده ليوسفَ عنْدك قَلَمهْل  محموديا  )٩

  .جاب؟ ما عنْدها ح جاب ِلحفْصةَح عنْدكهْل  ةُيفصيا  )١٠

  .ابتَي كتَّاب ِلي ؟ ما عنْدعنْدك كهْل  مدرسيا  )١١

  في بلَدكُما ؟ عنْدكُما مساجِدهْل  ورِضوان سلْطَانيا  )١٢

١٣( اجِدسنَا منْدع ،منَع يرنَا ةٌكَثلَدي بف.  

  ؟ ما عنْدهما طعام وعامرٍ لمحمد عنْدك طعامهْل  عمريا  )١٤

 
 

 
 
  )ها، عنْدكعنْد( ؟رآخَ ملَقَ................ُأخْتي هْليا  )١

٢ (ي اِلمسف ماصعطَفى وصمالْآن جِد................ردس )امهنْدا، عكُمنْدع(  

٣ (تَشْفى الْآنسي الْمالطَّبِيبِ................َأبِي ف عم دعوم )كنْده، عنْدع(  

  )عنْده، عنْدك( عيدجديد ِللْ بوثَ................هْل ادبع يا) ٤

  )عنْدكُما، عنْدهما( ضوءِللْو ماء................هْل ملَةُور خَديجةُيا  )٥
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  )عنْدك، عنْدها( حجابي................َأين سليمةُ) ٦

٧ (ننَح................اجِدسثَالثَةُ م ي قَرنَا فتي )ع ،كنْدنَاعنْد(  

  ) ي، عنْدنَاعنْد( قَلَم................ر ماآخَ ملَعنْدك قَهْل  َأخييا  )٨
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رالدادسالس س  
  الضمري اْلمتَِّصُل

 

         
ا  :الَْأبيوزجني َأيت الَدَأوبناتي ؟ي و  

  .يتهم في الْب: مُألْا

الَْأب :لَدو نَأي؟ ي الْكَبِير  

الُْأم :فيالض فَةي غُرف وه.  

ْل  :الَْأبها ؟رِكَزهِمفَتي غُرف دمَأحا وي  

الُْأم :قْفلَى السا عملَا ه.  

ْل  :الَْأبهةُبِنْتيرغا ؟ ي الصهُأم عم  

الُْأم :مي الْحي فلَا، هامِ الْآن.  

ا  :الَْأبيحلصْل  ،مشِ ؟ َأنْتَهوي الْحف  

حلصا َأبِي: مي غرفتي يلَا، َأنَا ف.  

ا  :الَْأبي َأيَأنْبنات؟ تُن كُنفَتي غُرف  

  .لَا، نَحن في الْمطْبخِ: الْبناتُ

ا  :الَْأبييْل  بناتوالبِ؟هي الدف كُنالَبِسم.  

  .نَعم مالَبِسنَا في الدوالبِ: تُبنَاالْ

ا  :الَْأبنَاِئييْل  َأبيفَةٌهنَظ فَتُكُم؟ غُر  
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نَاءا َأ: الَْأبي منَعفَتُابيفَةٌنَا غُرنَا نَظ.  

ُهللا َأنْتُ: الَْأب دمرٍ مالْحلَى خَيع  
  
  
  

 
*فَةُ+ م َأنْتغُر  =كُمفْتغَر  مفَةُ+ هغَرفَتُ=  غُرمه  

*فَةُ+ ن َأنْتغُر  =كُنفْتغَر  نفَةُ+ هغُر  =نهفْتغَر  

١( بيت + م َأنْت =  مه +يتَب =  

بيت + ن َأنْت =  مه +يتَب =  

  = كتاب + هم   = كتاب + م َأنْتُ )٢

  = كتاب + هن   = كتاب + ن َأنْتُ

  = طعام + هم   = طعام + م َأنْتُ )٣

  =طعام + هن   = طعام + ن َأنْتُ

  = أقالم + هم   = أقالم + م َأنْتُ )٤

  =أقالم+ هن    =أقالم + ن َأنْتُ

  =مالبس+ هم   = مالبس+ م َأنْتُ )٥

  =مالبس+ هن   =مالبس+ ن َأنْتُ

  =دين+ هم   = دين + م َأنْتُ )٦

  = دين = هن   = دين + ن تَُأنْ
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  = دروس+ هم   = دروس +  مَأنْتُ )٧

  =دروس+ هن    =دروس+ ن َأنْتُ
  

                             
 

١( نَاِئي ايْل  َأبهكُمنْدع وسرد مو؟الْي. 

٢( منَا،  نَعنْدع وسري دف اللُّغَة بالعرية. 

 ؟نكُوسرلد اترفَعندكن أقالم ود هْل بناتييا  )٣

٤( منَا،  نَعنْدع َأقْالَم رفَاتدنَا ووسرِلد. 

 .والدهم مع وموسى يوسفُأحمد و )٥

٦( النِّساء نهنْدع وسري دف هِنوتيب 

 ؟نَظيفٌ قَميص عنْدكهْل  ولَدييا   )٧

 ؟نَظيفَةٌ مصانقُ عنْدكُمهْل  َأوالَدييا  )٨

 ؟مدينَتكُم في مساجِد عنْدكُمهْل  ِإخْوةُيا  )٩

 ؟قَرِيتكُن في مدارِس عنْدكُنهْل  َأخَواتييا  )١٠

 الْعقيدة في دروس عنْدهمهْل  كَأصحاب كَيفَ علييا  )١١

 ؟الْعصرِ بعد دروس عنْدكُنهْل  ُأخُواتيا  )١٢

١٣( ونملسالْم مهنْدي عدن يححص.. 

 
 ؟غُرفَتكُم فيم َأنْتُهْل  َأوالَدييا  )١

 ؟كُندفَاتر عنْدكُنهْل  خُواتُأيا  )٢

 ؟بيتُكُما َأين وحسن جميُليا  )٣

 .مِوالده مع اِلمسجِد في وموسى ويوسفُ مدمح )٤

٥( ي النِّساءف هِنوتيب. 

 ؟نَظيفَةٌ قُمصانُكُمهْل  َأبنَاِئييا  )٦
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 .جميٌل ككساء حفْصةُيا  )٧

 ؟ بيتك من قَرِيب سجِدمالهْل  حسينيا  )٨

٩( نى َأيلْوي سنْدع فْتَرادي ه؟حقيبتي ف  

١٠( اِلدوةُ يترِيضا مهنْدع مىح اعدص؟و 

١١( الَدي الَْأوف جِدالَمس الْآن مهنْدع وسري دف الَةالص. 
  

  حانــــاْلِامِت
  

 
 

 
  ؟قَلَم............... .هْل فَاطمةُيا  )١

٢( ونملسالْم................ تَابك يمظع. 

 ؟ِللْعيد ةٌجديد مالَبِس............... .هْل ِإخْوةُيا  )٣

 ؟صغيرةٌ بِنْتٌ..... ...........ُأخْتي )٤

٥( رومةُ عزمحي حانوتٌ............... .وف وقالس. 

٦( ذَها األسد. ...............نَانةُ أسكَبِير. 

 .كَثيرةٌ كُتُب............... .َأنَا )٧

 ؟بلَدكُما في علَماء............... .هْل وخَديجةُ سلَمةُيا  )٨

 .وأدب حياء............... .الْمسلماتُ )٩

١٠(ننَح. ...............اني إيمقُلُوبِنَا ف. 

 ؟ عطْر................ أ َأبِييا )١١

 ؟ ودفَاتر َأقْالَم............... .هْل طَاِلبةُيا )١٢

ريمتَِّصُل الضاْلم   
 ُكن،سدر ُكم،سدر ُكما،سدر ، درسِك ،درسك نا،درس ي،درِس( 

ردس،ه ردا،سه ردا،سمه ،مهسِدر ردسنه (  
 حِقيبُتُكما،  ،حِقيبُتِك حِقيبُتك، ُتنا،بيحْق حقيبتي،( 

،ُتُكنِقيبح ،ُتهِقيبا، حُتهِقيبم حُتهِقيبا،ح ،مُتهِقيبُق حيبُتحهن(  
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  تَابك  و  قَلَمةٌ  َأباريس  
  ..............  ..............  ..............  ..............  َأنَا
ننَح  ..............  ..............  ..............  ..............  
  ..............  ..............  ..............  ..............  َأنْتَ
َأنْت  ..............  ..............  ..............  ..............  
  ..............  ..............  ..............  ..............  َأنْتُما
َأنْتم  ..............  ..............  ..............  ..............  
  ..............  ..............  ..............  ..............  نَأنْتُ

وه  ..............  ..............  ..............  ..............  
هي  ..............  ..............  ..............  ..............  
هام  ..............  ..............  ..............  ..............  
هم  ..............  ..............  ..............  ..............  
هن  ..............  ..............  ..............  ..............  

  

  
ِرسالد اْلخامس  

  َفُةواْلمعر النِكرُة 
 

١( نْديع بي  ثَونْدع بالثَّو  
  جديدال الثَّوب عنْدي  جديد ثَوب عنْدي )٢
  الْقَلَم عنْدك هْل  قَلَم عنْدك هْل )٣
  الْأسود الْقَلَم عنْدك هْل  َأسود قَلَم عنْدك هْل )٤
  لزيد هذا الكتاب  هذا كتاب لزيد  )٥
   بطي تابهذا الك  هذا كتاب طيب  )٦
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٧( نْدةٌ يعيبقي  حنْدتُ عيبقحك  

  السوداء الْحقيبةُ عنْدك هْل  سوداء حقيبةٌ عنْدك هْل )٨

٩( هذةُ هاريس  هذتُنَا هاريس  

  ؟ السوداء السيارةُ َأين  سوداء سيارةٌ عنْدك هْل )١٠

١١( تيي يبف ةقَرِي ةيرغص  تيي يبف ةالْقَرِي ةيرغالص  

١٢( آنالْقُر تابنِ كالقرآن  اُهللا م وت هالْكُهللا امن  اب   

١٣( دمحوُل مسُهللا ا ر   دمحم ووِلال هسُهللا امن  ر   

١٤( وسري الدف جِدسكَبِيرٍ م  وسري الدف جِداِلمس الْكَبِير  

١٥( ونملسلَى الْمع اطريمِ صتَقسم  ونملسلَى الْمع اطريمِ الصتَقسالْم  
  

 
 

             
عدب دمالص :نَأي ريد؟فْت   

ود ه :نَاكه فْتَريرٍ دغلَى صضِ عالْأر.  

دبع دملَا: الص ريدفْت كَبِير.  

ود ه :فْتَرالد لَى الْكَبِيرفِّ عالر.  

دبع دمو: الصنَأي ؟ يقَلَم  
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ود ه :نَاكه مقُل لَى ُأسودكْتَبِ عالْم.  

دبع دمي لَا: الصقٌ قَلِّمرَأز.  

ود ه :الْقَلَم ري قُالَْأزف مِئخبك.  

دبع دمو:  الصنَأي حقي؟يبت  

ود ه :نَاكةٌ هيبقيلَةٌ حثَق امابِ َأمالْب.  

دبع دملَا: الص يفَةٌ يحقيبتخَف.  

وةُ: د هيبقيفَةُ الْحالْخَف يف نَاءالْف.  

  

  

 
  الْكَبِيرة السيارة في حقيبتي ــ  كَبِيرة سيارة في حقيبتي

  الطَّوِيلَة الْعمارة َأمام الْحافلَةُ ــ  طَوِيلَة عمارة َأمام الْحافلَةُ

١( ردي نَاسف جِدسم يددــ   ج (.....................)  

٢( ي الْكُتَّابف ةيبقالْح ضاءيــ  الْب (.....................)  

  (.....................) ــ  كَبِير عاِلم هو بازٍ بن الْعزِيز عبِد الشَّيخُ )٣

٤( دمَأح ديزو ورمعو مه َأطْبي اءتَشْفى فســ  الْم (.....................)  

  (.....................) ــ   صغيرة غُرفَة في والْبطَّانيةَ الْوسادةُ )٥
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  (.....................) ــ  َأزرقٌ قُلم عنْدك هْل )٦

  (.....................) ــ  رآخَ كُتَّاب عنْدي )٧

٨( دمحم وه نَبِي نــ    ِهللا م (.....................)  

  (.....................) ــ   ةٌجديدطَاِلبةٌ  درسك في هْل )٩

  
 
  بيضاء عمامةٌ عنْدك هْل ــ  الْبيضاء الْعمامةُ عنْدك هْل

  طَّبِيب هوأبي  ــ  الطَّبِيب هو أبي

  ......................... ــ  الْهِنْد منِ الْجدد الطُّالَّبِ ستُنامدر في )١

٢(  سردالم وُل هجــ  الطَّوِيُل الر ......................... 

 ......................... ــ  ِللضيوف الطّعام عنْدكهْل  حمدَأيا  )٣

٤( ِل الماءي لوضوءف ــ  طِلالس ......................... 

 ......................... ــ  األبيضِ وبِالثَّ في مفتاحاِل )٥

 ......................... ــ   اِلمسجِد مامَأ جديدال طَاِلبال )٦

 ......................... ــ  السوق في الكبير الحانوتُ )٧

 ......................... ــ   الصغيرة السلة في البصُل )٨

٩( عندي األقالم البِللطُّ والدفاتر الجدــ  د ......................... 
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١( هذا درس  

هذا درس يددج.  
  ؟سالدرمتى 
  ؟جديدال سالدرمتى 
  .جديد سالدرهذا 
  .جديدال سالدر هو هذا
  .ةيربالع اللُّغَة في جديدال سالدرهذا 

٢( ٌلهذا رج. 

  .مسلم هذا رجٌل
نَأي ؟ُلالرج  
نَأي ُلالرج المسلم.  

ُلهذا الرج مسلم.  
  .ملسالم ُلالرج هو هذا
  .الرجل المسلم أخي هذا

٣( تَهذا كاب  

تَهذا كاب عظيم.  
نَأي تَالك؟اب  
نَأي تَالكاب ؟العظيم  

هذا الكتاب عظيم.  
  .العظيم تابالك هو هذا

تَهذا الكاب العظيم ورآنالقُ ه.  
٤( حقيبةٌ هذه  

هذه حقةٌيب يلةٌجم.  
نَأي الحق؟ةُيب  
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نَأي الحقةُيب ؟ةُيلَالجم  
هذه الحقجميلةٌ ةُيب.  
هي هذه الحقيةُب يلةُالجم.  
هذه الحقةُيب ِل ةُيلَالجمزينب.  

٥( هذا ثوب  

هذا ثوب أبيض.  
نَأي ؟الثوب  
نَأي اَأل الثوب؟بيض  

َأ هذا الثوببيض.  
  .األبيض الثوب هو هذا

هذا الثوب من اليمنِ األبيض.  
  هذا بيتٌ )٦

  .كبير هذا بيتٌ
ن؟البيتُ َأي  
نال البيتُ َأي؟كبير  

  .كبير هذا البيتُ
  .الكبير البيتُ هو هذا

  .قديم الكبير هذا البيتُ
٧( هذا طعام 

لذيذٌ هذا طعام.  
نَأي ؟الطعام  
نَأي ؟اللذيذُ الطعام  

لذيذٌ هذا الطعام.  
  .اللذيذُ الطعام هو هذا

اللذيذُ هذا الطعام للضيف.  
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ِرسالسادس  الد  
  ثّنواملؤ رذكِّاُمل 

 
١( تَعندي كاب يدديد عندي حقيبةٌ   جدةٌج   
  كبيرةٌ قريتي مدرسةٌ في   ركبي قريتي مسجد في )٢
  .ةٌطويلَ ةُرالشج  . طويُل الجبُل )٣
٤( الولد صغيرةٌ البنتُ   .صغير .  

  .واسعةٌ الغرفةُ   واسع البيتُ )٥
  .مسلمةٌ رأةٌوالدتي ام   مسلم والدي رجٌل )٦

٧( واجِ الصومي بف رمضيومٍ كلِّ واجبةٌ الصالةُ   ان  
٨( الحديقةُ   الجو حسن ةٌنَحس   
  .ةٌيعسرِ السيارةُ   .سريع البرقُ )٩

١٠( الثوب الورقةُ   أبيض بيضاء .  
١١( الحجاب العمامةُ   أسود سوداء .  
١٢( أز القلمالدراجةُ   . قُر زرقاء .  
١٣( نَأي اإلزار ؟األخضر   نحقيبةُال َأي الخضراء   

   اءفرص الوسادةُ  . أصفر الفراشُ )١٤
١٥( هذا الكوب أحمر   البطانيةُ هذه حمراء   

١٦( هل عندك خَأ قلم؟ر  نْهل عدك خرىُأ ةٌعمام  
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١( هذا الكتاب....................  )ٌطيبة طيب ،(   
٢( مرستيد....................  )كبيرةٌ كبير ، (  
   )مريض ، مريضة(  ....................خديجة )٣

٤( ؟ ....................لماذا الباب  )مفتوحة مفتوح ،(   
   )، باردة بارد(  اليوم ................... .الجو )٥

٦(  ....................جِدال اِلمسيددج   )هذا ، هذه(  
٧( ن؟ ....................الملعقةُ َأي  )ُالصغير ، الصغيرة(   
  )ثقيل ، ثقيلةٌ(  ....................قيبةُحال )٨
   )نظيف ، نظيفةٌ(  ....................هاَتُرفَغُ  )٩

١٠( الطعام...............  )لذيذةيذٌلذ ، (  

  )، طويلةٌ طويٌل(  ...............أبي )١١

 
 

 .لةٌيطو هذه شجرةٌ )١

 .طويلةٌ الشجرةُ هذه )٢

٣( ي هذا درسف اللُّغَة بالعرية. 

 .ةيربالع اللُّغَة في سالدرهذا  )٤

 .فةٌفيخ عندي بطانيةٌ )٥

   .فةُفيالخ عندي البطانيةُ )٦
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٧( نيبطانيتي الخ َأي؟فةُف 

 .صفراء هذه حقيبةٌ )٨

 .الصفراء هذه الحقيبةُ )٩

 .الصفراء هذه هي الحقيبةُ )١٠

١١( نحقيبتُ َأيالص ك؟فراء 

١٢( لذيذٌ هذا طعام. 

١٣( نَأي ؟اللذيذُ الطعام 

١٤( نَأي ؟قميصي األبيض 

 
  (......)ةموجود المدرسهل   (......)موجود المدرسهل 

١( هذا القميص هذا القميص حسنة   (......) حسن(......)  
  (......) بيتي نم قريبةٌة سرمدال  (.....)من بيتي يبة قرسرمدال )٢
  (......)جميلةٌ المؤذن صوتُ  (......)جميٌل المؤذن صوتُ )٣
٤( الماء بارد (......)  باردةٌ الماء (......)  
  (......) مسلمةٌ كتَخُْأ ْله  (......) ملسم كتَخْهل ُأ )٥
٦( زينب علمٍ طَاِلب(......)  ةُ زينبعلمٍ طَاِلب(......)  
٧( هل أمك طبيب(......)  ك طبيبةٌهل أم(......)  
٨( نظيفٌ المنشفةُ هذه(......)  نظيفةٌ المنشفةُ هذه(......)  
٩( هذا العطر طيب (......)  طيبةٌ هذا العطر (......)  

١٠( ْله نْعدك فتَدآخر  ر(......)  ْله نْعدك دفتر ى أخر(......)  
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ِرسالسابع الد  
  الجمعاملفرد واملثنى و 

 
١. ي .٢   عندي درسف مدينتي مسجد   

  مدينتي مسجدان  في  عندي درسان 
   كثيرةٌ مدينتي مساجد في   دروسٍ اثةُلَعندي ثَ

   الصغير الولد َأين .٤  ؟ ملَقَ كعندهْل  ةُحمز يا .٣
   ؟ انملَقَ كهْل عند ةُحمز يا
  ؟ المٍقَْأ ضعب كعندهْل  ةُحمز يا

 نَأيالوان لدالصغانِير  
ناَأل َأيوالد الصغار   

٥. ي .٦  ؟للشاي هل عندكم كوبف سيٌلارتي رج   
   النِارتي رجيس في   ؟لشايِل م كوبانِعندكُهْل 
   رجاٍل ةُارتي أربعيس في  لشاي؟ِل عندكم أكوابهْل 

٧. نْأبي عدي .٨   زوجةٌ هكبيرةٌ ذةٌرفتي نافغُ ف   
  كبيرتانِ تانِغرفتي نافذ في   تانِجزو هندبي عأ

ي   أزواجٍ أبي عنده أربعبار نوافذَ غرفتي ثالثُ فك   
٩. نَأي تَالكال ابيدد١٠   ج. ي قيبةُالحف سارتي ي  

  نيدال الكتابانِ َأيدي الحقيبتانِ        انِجف سارتي ي  
  نالكتُ َأييدال بدةُج        ي الحقائبف سارتي ي  
   يصمقَ الغسالة في .١٢  عندي أخٌ .١١

   يصانِمقَ الغسالة في       وانِخَعندي َأ   
   انٍمصقُ بعض الغسالة في       وةخِْإ عندي خمسةُ   
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 ائب حق/ حقيبتان /  ةحقيب )١

  صغيرتان؟ .....................عندكهْل  أسماءيا 
  ...............................سيارتي بعض في 

 صغيرة .....................................عندي

  أشجار/  شجرتانِ/  شجرةٌ )٢

   كبيرةٌ........................ناحديقت فيدنا عنْ
   كبيرتانِ........................ناحديقت فيدنا عنْ
  واحدةٌ.........................ناحديقت فيدنا عنْ

٣( عالمانِ/  عالم  /علماء  

   كبير.............اليمنِ بالد في
   كبار.............اليمنِ بالد في
  كبيرانِ........... .اليمنِ بالد في 

  عمائم/  مامتانِع/  عمامةٌ )٤

   تانِجديد...............الدوالبِ في
  .....................الدوالب أربع في
  ةٌجديد......................الدوالبِ في

٥(  طُ/  طالبانِ/ طَاِلبالب 

   سوادني.................ناسرد في
   سودانيانِ...................درسنا في
  سودانيون................. .درسنا في

٦( سريرانِ/  سرير  /سرر  

   واحد..........رفتيغُ فيعندي 
  ...............نا خمسةبيت في ناعند

  . هماترفَغُ في.................ماختي عندهأخي وُأ
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  حاناالمِت
   الجمعاملفرد واملثنى و ، واملؤنُث املذكر ،واملعرفُة النكرُة

 
  )ةٌجديد،  جديد،  جديدال( الصينِ نم............طالب دزي )١

 ) ، مساجد ، مسجداِلمسجِد(الكبيرِ.............فيدروسنا  )٢

  )، أقالم ، قلمانِ قلم(حقيبتي  في......... .ةُعندي أربع )٣

٤(  .............السوداء البابِ أمام .)ُحقائب حقيبة،  الحقيبة ،(  

٥( ُهللاة أم  عندها حابانِج. .............)ِاألسودان، سوداءأسودان ،(  

 ) ، كبير الكبير، الكبيرة(................القدرِ فيالطعام  )٦

 ) ، كبير الكبير ، الكبيرةُ( المطبخِ في..................الملعقةُ )٧

 ) ، صغيرالصغير، الصغيرةُ(. المستشفى في.................البنتُ )٨

  )وسادة، وسائد ، الوسائد(..................ةُثالث عندي )٩

١٠( الحقيبةُ هذه.....................)ٌالثقيُل ، ثقيٌل ثقيلة ،(  

  )، بيضاء ، البيضاء أبيض(..................الحافلةُ )١١

  )، السريعةُ ، سريعةٌ سريع(..............دراجتي )١٢

١٣( ي....................القلمالدفترِ ف.)اأحمر ، حمراءألحمر ،(  

 ) ، شجرتانِ الشجرتانِ ، أشجار(. جميلتانِ.............ناحديقت في )١٤

  )، بيضاء، األبيضٍبيضٍأ(............قميصٍ الغسالة فيعندي  )١٥
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 .كبيرٍ دمسجِ فيدرسنا  )١

  الكبيرِ اِلمسجِد فيدرسنا 
   يرانِكب نا مسجدانِقريت في
  كبار  مساجد قريتي ثالثةُ في

الثالثةُ المساجد ي الكبارقريتي  ف  
 . كبير مسجِدالَهذا 

 أصفر  كوبٍ فيالشاي  )٢

   األصفرِ الكوبِ فيالشاي 
   أصفرانِ كوبانِ المطبخِ في

  . المطبخِ في األصفرانِ الكوبانِ
   أكواب أربعةُهل عندك 

على الماِئ األربعةُ األكوابدة   
هذه األكواب صفر.  

٣( ٌلأحمد رج  اِلحص 

   ةٌحصاِل امرأةٌ فَاطمةُ
أحمد وأخوه صاِل النِرجانِح   

   انِصالحتَ أمرآتانِها وأختُ فَاطمةُ
هذا الرُلج أسود   

   سوداء هذه المرأةُ
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أمام البيت النِرج مسلانِم .  
نَأي الصاِل جاُلالرحون   
نالن َأيالصالحاتُ ساء   

٤( هذا قميص أبيض 

  ض أبيهذا القميص 
ْله نْعدك القميص ؟األبيض   
  ؟ األبيض كقميص َأين انيفْس يا

نَأي البيض؟  القمص  
  . بيضٍ انٍمصقُ ةُعندي ست

ْله قميصك أبيض .  
القُ ْلهميصان ؟انِأبيض   
القُ ْلهمصان ؟بيض  
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ِرسالد اإلشارة اءأسم: العاشر  
  )اكننا، ه، هأولئك،  الِءؤه ِتلك، ك ،، ذِل هذا، هذِه(

 
 . امرأةٌ وهذه هذا رجٌل )١

٢( هذا ثوب وهذه عامةٌم . 

 . فةٌرغُ وهذه هذا بيتٌ )٣

 . أخي بيتُ كهذا بيتي وذِل )٤

 . بلجيكي طَاِلبال كأمريكي وذِل طَاِلبهذا ال  )٥

٦( قريتُ هذهنا وتهِتُلك قريم . 

٧( هذه المالبس لي وتلك المالبس لك . 

٨( َأ هذا القميصوهذه القُ سودمبِ صيض . 

٩( هذا الكتاب للمرِدس الكتُ وهذهالبِللطُ ب . 

١٠( هذا القلم لي وهذه ملكُ األقالم . 

١١( لل الحافلةُ هذهعللعوائِل وتلك الحافلةُ ابِز . 

١٢( ُلهذا الرج مسلم ُلوذلك الرج كافر . 

١٣( الطُ هؤالءالب من وأولِئ وماِلالصالطُ كالب من الحبشة . 

١٤( بناتي وأولِئ هؤالءختيُأ بناتُ ك . 

١٥( الجو يا نَهف صنعاء بارد والجو نَهي اكف الكويت حار . 

١٦( هذه الدفاتر نا ِلهألوالد وتلك الدفاتر هِل ناكلبنات . 

 .انِجديد ابانِتَالك انِهل هذ )١٧
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ارَطاِلِبوال بني الضيِف ِحو  
كيفَ: يفالض األمور يا نَه؟المركزِ ف   

  . نا طيبةٌأمور ِهللالحمد : الطالبِ
  ؟ وسِلدرِل األماكن َأين: الضيف 

   .األوالد دروسِِل المكان وذلك اِلالرج روسِلد هذا المكان:  طَاِلبال
  ؟ لدروسِِل مكان ساءلنِِّلهْل  :الضيف 
  . الثاني الدورِ في اِلمسجِد في ناكه نه، دروسنَعم: الطالب
   ؟البِلطُِّل بالكتُ َأين: الضيف

  الصغارِ البِلطُِل وتلك الكتب بارِالك البِلطُِل بتُالك هذه:  بطَاِلال
  ا؟ نَه الدرِسهذا  ما: الضيف
  . رآنِالقُ في درس ناكوه ةيربالع اللُّغَة في درس انَه: الطالب
   ؟مكُبيوت في كهرباء مكُعندهْل  :الضيف
  . اًناأحي البيوت تلك فيو دائماً البيوت هذه في نا كهرباءدنْع: الطالب
   .؟اِلمسجِد َأين: الضيف
   .البيوت نم قريب ناكه واآلخر رِمن البئ نا قريبه واحد عندنا مسجدانِ: الطالب
  . ا طيبةٌنَم هأموركُ ِهللالحمد : الضيف

 

 
١( ِل بابٍ أيلنساء ؟ هذا أم ذاك 

٢( العمامةُ هذه لك العمامةُ لي وتلك . 

 . نب ذلك الكوبِ فيشاي و هذا الكوبِ في )٣

 . هوإخوان  ِهللا عبدِل هذه النعاُل )٤

٥( القلم أزرق ذلكوأسود  هذا القلم . 

٦( ؟ لمن هذا القلم 
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٧( ِل الحماماتُ أهذه؟ لنساء 

٨( ؟ إلزارِِل هل لك حزام 

٩( هؤالء جاُلالر طُ األمريكيونالب ي لمٍعنامركزِ ف . 

١٠(هؤالء جاُلالر أمريكيون . 

١١(هؤالء الصوماليون مسلمون . 

١٢(هؤالء سلماتُالم من مصر . 

١٣(هؤالء سلماتٌم من مصر . 

 لي؟  القميصانِ هذانِهْل  أبييا  )١٤

  .؟أبي لمن هذا القميصيا  )١٥

 
 

 )هذا، هذه(؟          لعيدلك ِل ةُجديدال المالبس........عقبةُ يا )١

 ) ذلك ، تلك(    السيارةُ.......في والعصير الزبيب سالميا  )٢

 ) هذا، هذه(؟                   كبناتِل النعاُل.......ختيُأيا  )٣

 ) هذا ، هذان(                ؟لك النعالنٍ........ انيفْس يا )٤

٥(  ...........طُ الشبابمن اليمنِ علمٍ الب     )هذه ، هؤالء( 

٦( ي الدروسي رآنِالقُ فف. ............المساجد الثالثة )هذه، هؤالء ( 

٧( ..............العطر طيب .               )هذا ، هذه ( 

 ) ذلك، تلك(    ؟         الغرفةُ..............فيبنا حقاِئ )٨

 ) ذلك، تلك(.               البيتُ.............في الوليمةُ )٩

 ) هذه، هؤالء(      .   يأصحابِ الطالب............أبييا )١٠

 ) ، هؤالء هذه(   .      اءللفقر صدقةٌ الكباشُ.............)١١

 ) ، هناك هذه(          على الرف..........مي الزيتُُأيا  )١٢
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ِرسالد التاسع  :رميالم امللك( ْلتِصاُمل الض(  
  )، له ، لها، لهما لك ، لِك ، لي(

  

   وارـــــِح
ْل  :الطيب عبديهف جِداِلمس دروس ؟البِلطُِّل اليوم .  

  صباحاً، متى درسك؟  الثامنة الساعة فيدرسي  نَعم: عكرمة
يدرسي : طيبال عبدف الساعة صباحاً، كم درساً العاشرة ؟ عكرمةُ يا لك  

  ك للقرآن؟ سمدر ن، ومواحد لي درس: عكرمة
طيبال عبد  :مدرسي عبد القادو روه مدرس حسن ومن مدرس؟ك .  

  . ؟العقيدة في دروس لنساءِلهْل  ،وسٍدر له ثالثةُ: عكرمة
طيب ال عبد :مُأ نَعي ختي لها درسف ْل ،ةُاألربع القواعدهلوالديك ؟درس.   

  . رآنِوالقُ والصالة الوضوء في ، لهما دروسنَعم: عكرمة
  

 
 . واحد ، ولك قلملي قلمانِ )١

٢( هذا الثوب له وهذا الكلها ساء . 

 . لهما رابوالشّ ذا الطعامه )٣

 . ؟يةالقر في لك بيتٌهل  )٤

 ؟ أزواجٍ أربع له الشيخُ )٥

 . ؟لعيدِل جلباب لكهْل  ميمونةُيا  )٦

٧( للخُ المنبرطبة . 
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٨( ِل الوضوءلصالة رآنِالقُ وقراءة . 

٩( لبيتي هذا المفتاح . 

 ؟ وأخواتٌ خوةٌإ لكهْل  عيبشُيا  )١٠

 . للنافذة الستارةُ )١١

١٢( ا هذهِل لستائري لنوافذغُ فرفة الضيف . 

١٣( ِل هذا صحنلطعام . 

١٤( هذه الصيدال حوندِل ةُجلعروسة . 

١٥(  دمِهللالح رب ينالعالم . 

  
  مِلــــساُمل

هذا الرُلج مسحالةُلم ، طيب له رب رحيم ُهللا اسمه، وش خالق كلِّ هيء ،
 عليه محمد اسمه كريم نبي ، ولهاإلسالم وه عظيم دين وله. هو إالال إله 
والسالمِ الصالة .  

 ِهللاهـا  لُكُ بـاداتٌ ع له سلمالعالمين، الم ربِ كالم هو، وهرب تابك رآنالقُ
ـ الطاعـة  في هعالى، حياتُتَ ربهِل هوصيام هصالتُفَ ه ،وحد ـ  ه، وموتُ ه في

  . طيب حالةُ سلمالم هو ، هذاالراحةُ
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ِرسالد العاشر :  
   ِهإلي واملضاف ضافاُمل

 
 . حميد ـ هذا بيتُ حميدِل هذا البيتُ )١

٢( لحفصةَ هذا القلم .حفصةَ هذا قلم . 

٣( نَأي الملبيتي؟ فتاح .نَأي م؟بيتي فتاح . 

٤( ِل هذا العيدلمسلمين .ـ هذا عيد المسلمين . 

 . نالناـ هذه سيارتُ السيارةُ هذه )٥

٦( هذه تُالكملكُ ب .بكُتُكُ هذهم. 

٧( نَأي ؟هذا القلمِِل الغطاء .نَأي غطاء ؟هذا القلم . 

٨( نالستارةُ َأي لهذه ؟النافذة .نستارةُ َأي ؟هذه النافذة . 

٩( ْله هذه لمسجِِل المفاتيحْل  .؟دههذه مفاتيح جِد؟اِلمس . 

١٠( ي أحمدالغُ فِل رفةيأحمد . لضيوفغُ فرفة الضيوف. 

١١( هذه فارِلكُِل المالبس ـ  هذه فارِالكُ مالبس . 

 . اِلمسجِد أمام العوائِل ـ حافلةُ.اِلمسجِد أمام لعوائِلِل الحافلةُ )١٢

١٣( ألسنانِِل الطبيب هي ناكالمستشفى ف.األسنانِ ـ طبيب ه ـي  نـاكف 
  .المستشفى

 
 

*نَأي ِل الطعامـ .؟لضيفنَأي ؟الضيفُ طعام .  
  ....................................- ألوالدِل الدرِسهذا )  ١
٢  (البِلطُِل البيوتُ هذه......................................  
٣  (هذه ِل المالبسـ لنساء....................................  
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٤  (ةَِل الحقيبةُ هذهمـ فَاط...................................  
٥  (ما عنده ـ للشيخِ الكتاب.................................  
  ........................؟ــفةرلغُِل عندك المفاتيحهْل  عامريا  ) ٦
٧  (نَأي ِل المفاتيحهذه ـ؟األبواب..................................  
٨ (مـ ألطفاِلِل الطبيبِ ن..................................  
٩ (الدـ ِهللا عبادةٌ عاء........................................  

 
 
*هذا كتاب هذا الكتاب ألحمد  -  أحمد   
  ..............................ـ دخال هذه وسادةُ) ١
٢ (نرفةُغُ َأي ؟الضيوف...........................  
٣ (هذا طعام ـالولد..................................  
٤ (نُأ َأيم ؟ـهذا الولد...........................  
  .............................؟النساء مدرسةُ هذههْل  )٥
٦ (ـ  ِهللا هذه مساجد.................................  
٧ (هؤالء ـ الشيخِ أوالد............................  
  ...............................؟ـاألطفاُل مالبس هذا السوقُ فيأ) ٨
٩ (هذا دواء الصـ داع..............................  
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  حانـــاالمت
 

  ) ِهللا عبد، ِل ِهللاعبد (...........................       .هذا المصحفُ )١

 ) ، األربعةُ أربعةُ( .       مساجد........................قريتي في )٢

 ) ، اليوم يومِ(             .ةالجمع..................في الخطبةُ )٣

 )دكاكين، الدكاكين(. الثالثة..............هذه فيكه الخضرة والفوا )٤

٥( ن؟الطالب.......................َأي          . )دفاتر ، الدفاتر ( 

٦( بنت زمعةٌ ةُبنت أبي بكر وسود وعائشةُ بن الخطابِ حفصة بنت عمر 
 )أزواج ، األزواج(               النبي ...................هن

٧( ْله عندك يف هذا الدكان........... رتقاُلالب. )عصير، العصير ( 

  )ثوب ، الثوب( .    لعيدِل جديدال.............هذاهْل  أخييا  )٨

 ) كقلم ، قلم(   ؟        األسود...............َأينأختي يا  )٩

 )لرسول ، الرسول  (           . ............. زوجةُ عائشةٌ )١٠

١١( دمحب مِهللا ن عبد  ...........   .    )رسول اهللا ، الرسول هللا( 

١٢( نَأي فْم؟.............هذا  تاح .         ) باب  ، الباب( 

١٣( الحق  ِهللا ............ اإلسالم .        )  الدين   ،  دين ( 

األصحاب، (  . ُهللا ا رسوِل ............ وعثمانٍ وعمرٍ أبو بكرٍ )١٤
 )أصحاب

 ) األم    ،  أم  (    . ؟البناتُ هذه ........... ينَأ )١٥
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ِرساالستفهام: الحادي عشر الد  
  )ـ ما ـ متى ـ كم ـ ملاذا ـ كيف َأينن ـ ـ مهْل  أ ـ(

  

  ؟ المدينة نم أم  محمدنا ن مكة نبيمَأ: سؤال 

  . من مكة  محمدنبينا : جواب 

   ؟واجب رمضان هرِش صيامهْل  :سؤال 

  . واجب رمضان شهرِ صيام نَعم: جواب 

   .كمن رب: سؤال 

  . ُهللا ا ربي: جواب 

  . ؟عنه ُهللا امن أبو بكر رضي : سؤال 

  . بن عبد المطلب  ِهللا بن عبد محمد صاحب: جواب 

  . ؟رمضان متى شهر: سؤال 

  . شعبان بعد رمضان شهر: جواب 

  ؟ وعِسباُأل فيكم يوماً  : سؤال 

  . أيامٍ سبعةُ األسبوعِ في: جواب

  . فى؟شْستَالم في رحمة لماذا: سؤال 

  . هي مريضةٌ: جواب 

  . ؟اليمنِ في زكالمر كيفَ: سؤال 

  . جداً طيب اليمنِ في المركز: جواب
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ارِحو بني يونس وعبد اللطيف  
  . ؟الطويُل ُللرجن هذا ام اللطيفُ عبديا  :يونس 

اللطيفُ عبد: وه سردال الميددج .  
  . ؟هسماما : يونس

ا: اللطيفُ عبدسمه ِهللا عبد  بن باركالم .  
  . ؟هو َأينمن : يونس 

اللطيفُ عبد : ومن ليبيا ه .  
  . ؟متى درسنا معه: يونس 

اللطيفُ عبد  :يومِ كلَّ درسنا معه الفطورِ بعد .  
  . ؟ةسردالم في أم اِلمسجِد في، أسالدر َأين :يونس

  . اِلمسجِد في سالدر: عبد اللطيف 
  ؟ اِلمسجِد فيلماذا درسنا : يونس 

اللطيفُ عبد :جِدي  ِهللا بيتُ اِلمسفبركةٌ ه .  
 

 
 . ؟لمن هذه السيارةُ )١

٢( من ؟المرأةُ هذه . 

 . ؟جديدال األسود الحجابهذا  نمِل )٣

 . ؟كحقيبت فيماذا  )٤

 ؟ يدك فيما هذا  )٥

٦( نَأي جِداِلمس ؟الكبير . 

٧( ا  من أبوكي؟ولد . 

 ؟ةُخوِإيا  مَأنْتُ َأينمن  )٨
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٩( ي البنتُ لماذا هذهف نا؟درس . 

  .صنعاء نم َأنْتَهْل  )١٠

 . ؟أخييا  كحالُ كيفَ )١١

١٢( نبيتُ َأي؟ه . 

١٣( من مدرنا؟س . 

  
 

 . ؟الفجرِ قبل صالة الظهرِ هل صالةُ )١

٢( جبريُل أملك من المالئكة أم نبي ؟من األنبياء 

 . ؟مسلمةو لمٍسم على كلِّ ةٌواجب الخمس هل الصلواتُ )٣

 . ؟وليلة يومٍ كلِّ في واجبةٌ كم صالةٌ )٤

٥( أقبَل الخميسِ متى يوم يوم عمالجأم بعده؟ ة . 

٦( نيأ الكعبةُ َأييأم  مكةَ فف ؟المدينة . 

٧( من آخر ؟األنبياء . 

 . ؟الفجرِ صالة في كم ركعةً )٨

٩( من دمحم ناصر الدين األلباني عالم ؟أم رئيس . 

  ؟ُهللا ا كالم رآنهل القُ )١٠

 . ؟لكافرينأم ِل لمسلمينالجنة ِل )١١

 . تعالى؟  ِهللا بيتُ اِلمسجِدهل  )١٢

 . أسهل أم صعب؟ ةيربالع اللُّغَة في كدرس كيفَ )١٣
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رالدالفعل املاضي: الثاني عشر  س  
 )وَأْنِت،  َأَنا، هي ، ه (  

ذهب دمحإلى  مجِداِلمس اليوم وحضر دري هسف اللُّغَة بالعرية ، وه جلس 
ـ فَ محمـد ، هدفتـرِ  في مهاس بتَوكَ هكتاب في  رَأقَو المدرس نم قريباً  مهِ
رالدجيداً وبعد  سرتكلَّ سِالدسِمع  مردالم ثم رجع إلى بيته.    

  
 

وه   ذهب   قَ   جلستَكَ   َأرهِفَ   برجِ   مع  
   تْعجر   تْمهِفَ   تْبتَكَ   قرأتْ   تْجلس   تْذهب  هي 

  تُعجر   تُمهِفَ   تُبتَكَ   تُرْأقَ   تُسلَج   تُذهب   َأنَا
َأنْت  ذهبت   لَجسرْأقَ   تتَكَ   تبفَ   تهمت   رجعت  

  
 

 . اِلمسجِدإلى  ذهبتُ َأنَا )١

 . المغربِ قبَل إلى البيت ذهبتْ فَاطمةُ )٢

 . زكريا؟يا  إلى السوق متى ذهبتَ )٣

 . والدي مع السيارة في جلستُ َأنَا )٤

٥( لَلماذا جي عائشةُ تْسف دالمرسة رس بعد؟الد . 

٦( ني جلستْ َأيف رأقريباً سِالد من المرس أم بعيداً؟د . 

٧( قَ اإلمامالقُ َأرعلى المنبر رآن . 

٨( تَرْأقَ ْله ا  سالةَالري؟ إبراهيم 

 . يومال الدرسِ في تْرَأقَ ماَ حفصةُ )٩

  ؟موسىيا  ستشفىمن الم عتَمتى رجِ )١٠
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 . ؟المرض إليك عرجِهْل  مريميا  )١١

 .؟ذهبتَ َأين محمديا  )١٢

 .تعالى؟ ُهللا ا همرح صاِلحٍ بن محمدلشيخ ِل جديدال الكتاب قرأتَهْل  عمريا  )١٣

 . ؟سالدر فهمتُ َأنَا )١٤

 . ؟عامريا  سالدر هل فهمتَ )١٥

 . ؟الرسالةُ هذه كتبتَ متى )١٦

١٧( متَكَ نب ؟الرسالةُ هذه . 

 . دفتري؟ في خديجةُ لماذا كتبتْ )١٨
  

 
ـ الع اللُّغَـة  فـي اليوم حضرت درسـها   اِلمسجِدإلى  فَاطمةُذهبت   ةربي

ــي ــن  .....................هـ ــمـ  .....................و ةالمدرسـ
ــي و ......................و ......................ف.................... 

جيـداً وبعـد    الـدرِس ....................فَاطمةُ......................في
رِســد ــع  .................الـ ــمـ ــمالمدرسـ  ................ة ثـ

  ............................إلى
  

 
  ...................................................اِلمسجِدذهبت إلى  َأنَا

........................................................................
........................................................................

........................................................................

........................................................................
.....................................................................   ..  
 


