
 ١\٥  الدرس الرابع–" دروس اللغة العربية لغري الناطقني ا"متارين من 

 
 رابعمتارين الدرس ال) ٤(

  )ا( 
  
 

 ِب الكتايف – بكتاال – بُِكتا
 ِب املكتعلى – ب املكت– بُمكت

 :الًا كاِمطًب ضيِلا يم ِمالَّ كُطِْبضِا - ١
 .الغرفة حممد يف) ١

 .الغرفة يف البيت) ٢

     .ياسر يف احلمام) ٣

 .املرحاض يف احلمام) ٤

       .آمنة يف املطبخ) ٥

 ماذا على السرير؟) ٦

 .الساعة على السرير )٧

 

 .عن ,ل ,ب ,إىل ,ِمن ,على ,يف
روِف اِجلرح ِمن  

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

 :................ريخاالت

ُحاضهذا ِمر. 



 ٢\٥  الدرس الرابع–" دروس اللغة العربية لغري الناطقني ا"متارين من 

 )٢٢  صفحةكما يف مترين: (اُكْتب مع ضبِط أَواِخِر الْكَِلماِت – ٢ 
                       .الطالب يف اجلامعة)   ١(
)٢........................(.... 
)٣......................(......      
)٤...................(......... 

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

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

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

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

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

 )٢٣ كما يف صفحة:(كَِلماِتاُكْتب مع ضبِط أَواِخِر الْ – ٣
  ُحاِمد  , بنيز............................................... 

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

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

 



 ٣\٥  الدرس الرابع–" دروس اللغة العربية لغري الناطقني ا"متارين من 

 )٢٥ كما يف صفحة:(اُكْتب مع ضبِط أَواِخِر الْكَِلماِت – ٤
 ...........................................من الغرقة , الغرقة

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

............................................................ 
 :هاححص. أٌطَ خِةي اآلِتِلمج الْن ِملٌّكُ –٥ 

 

 .............................. يف البيت؟بلْكَلأ .١

 ......   ........................من على املكتب .٢

 . س مدريف احلمام؟  ذاما .٣

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

.      من من الصني؟ القلم من الصني .٤
............................................. 

.     هاذا من اليابان .٥
........................................... 

 ؟يا فيصلُ, ماذا من مكتبك .٦
........................................... 

 



 ٤\٥  الدرس الرابع–" دروس اللغة العربية لغري الناطقني ا"متارين من 

 :ٍةيدِف مٍةلَم قي جيِلا يممِ ٍةمِل كَلَّ كُلْعجِا -٥
١...........................................   
٢...........................................   
٣............................................  
٤............................................  
٥............................................  
٦............................................  
٧............................................  
 :ِةي اآلِتِةلَِئسَأل اِْن عبِجاَ – ٦
 .................................... من أين أنت؟ – ١
 .........................................امسك؟ ا  م– ٢
 ..................................اسم صديقك؟ ا  م– ٣
 ...................... مدرستك؟ \اسم مدرسك ا  م– ٤

        من ِريض؟م 

 من 
 إىل
 يف

 على
 السوق
 التاجر

 الدكان



 ٥\٥  الدرس الرابع–" دروس اللغة العربية لغري الناطقني ا"متارين من 

٧ –ض يما يلي  ِفراِغفَ يف الْعحرفج رناِس ماب: 
 ) إىل– من – على –يف (

 .الفصل...... الطالب ) ٢( .تابالك....... القلم ) ١(
 .املدرسة...... ذهب حامد ) ٣(
 .املدرسة...... خرج حممود ) ٤(
 الفصل؟..... من خرج ) ٥(
 ماليزيا؟..... من ) ٦(
 .السوق...... التاجر ذهب ) ٧(
 يا خالد؟, سريرك...... ماذا ) ٨(
 .بيته..... املدرسة ...... ذهب حامد ) ٩(
 .السيارة....  .هوأين القط؟ ) ١٠(
 .احلمام...... املرحاض ) ١١(
 .املطبخ ...... هيأين أمك؟ ! يا سلمى) ١٢(
 .حقيبيت ...... هيأين الساعة؟ ) ١٣(
 .مديرُ, الفصل) ..... ١٤(
 .ورجنسال ..... ٍباِل طَلُّكُ) ١٥(

 
 


