
 ٦\١  الدرس األول–" دروس اللغة العربية لغري الناطقني ا"ارين من مت

 
 متارين الدرس األول) ١(

 
  

ُِكتاب  ُقلم  ُرفْتد ُِمفْتاح 
  (Bariskan rangkai-kata berikut)   :الًا كاِمطًب ضيِلا يم ِمالَّ كُطِْبضِا - ١

 .هذا بيت .١

 .هذا مسجد .٢

 .هذا دكان .٣

 .هذا كرسي, كرسي ؟ نعمهذا  أ .٤

 .ما ذلك؟ ذلك جنم .٥

 .من هذا ومن ذلك؟ هذا مدرس وذلك مدير .٦

 .هذا مكتب وذلك باب .٧

 .هذا قلم, ؟ الأمفتاح هذا .٨

 .ما هذا؟ يا طالب .٩

 .ذلك كلب, أهذا قط؟ ال .١٠
 
 

 .ينِون التماِءس يف اَأللُصاَأل

 : التلميذة\اسم التلميذ 
................................ 

 ........:...............ريخاالت



 ٦\٢  الدرس األول–" دروس اللغة العربية لغري الناطقني ا"ارين من مت

 )٩  صفحةكما يف مترين: (اُكْتب مع ضبِط أَواِخِر الْكَِلماِت – ٢ 
  )١   (ُهذا مكتب.      )     ٢........................( 
  )٤     ( )......................٣........................( 

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

.................................................... 
 )١١ كما يف صفحة:(اُكْتب مع ضبِط أَواِخِر الْكَِلماِت – ٣
)  ١   (ُما هذا؟ هذا قلم.  )     ٢........................( 
)  ٤     ( )......................٣........................( 

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

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

 -semua ayat berikut adalah salah):هاححص. أٌطَ خِةي اآلِتِلمج الْن ِملٌّكُ – ٤

betulkan) 

 .بتكْهذا م         .بُتكْهذه م:     مثال •
 

 . .....................طٌّهذا ِق,  هذا؟ نعمبلْأكَ .١

 .   ........................صانٌمن هذا؟ هذا ِح .٢

٣. سما هذا؟ هذا مدر........................    . 
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٤. ُهذا كتب..............................         

 .     .............................كتابهاذا م .٥

 . .................هذا قَلَمون, أقالـمُ هذا؟ نعم .٦

 

 (Bina ayat-ayat dari perkataan diberi):ٍةيدِف مٍةلَم قي جيِلا يممِ ٍةمِل كَلَّ كُلْعجِا -٥

 
١...........................................   
٢...  ........................................ 
٣............................................  
٤............................................  
٥............................................  
٦............................................  
٧......................... ................... 
 

 .  طائرهذا جملٌ وهذا          
 

 

 مسجد
 بيت
 هذا
 نعم
 قط

 مكسور
 مفتاح
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 :ِةي اآلِتِةلَِئسَأل اِْن عبِجاَ – ٦

 ...........................ما هذا؟  .١

 

٢. هذا؟ أديك ........................... 

 

 ...........................وما هذا؟ .٣

 

 ...........................ما هذا؟  .٤

 

 ....................... هذا؟ من .٥

 
 ." كرسيوهذا   هذا؟ هذا كتابوماما هذا  "نكتب 

 ." قلمو هذاهذا بيت "ال تكتب 
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 ...................... هذا؟ أمسجد .٦

 

   ما هذا وما هذا؟ .٧

 

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

 

 .....................ما هذا؟  .٨

 

 ...............ومن هذا؟  .٩

 ........................ما هذا؟  .١٠
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 .....................ما هذا؟  .١١

 

 ....................من هذا؟  .١٢

 

 ..............؟ هذا محارأ .١٣

 

 .................ما هذا؟  .١٤
 


