
 ١\٨  الدرس السادس–" دروس اللغة العربية لغري الناطقني ا"متارين من 

 
)٦ (ِسساِد ال الدرِسمتارين 

 
 
 

  
 . وذلك نجمِكتابُ هذا

   .هذه ماليزيا. تلك زيـنب .تلك شمس .هذه عين. ثَالَّجةٌ هذه
######### 

١ – عِني الصور: 
 . هذَا ِمرحاض                   .   ةٌالج ثَِههِذ         : مثال

٢    ________ - ١ - ________ 

٤   ________ - ٣ - ________  

٦   ________ - ٥ - ________    

 

. أم , أخت -٣. فاطمة, زينب:  اسم املؤنث-٢. التاء املربوطة) ة (-١ :العالمة التأنيث
 .قدر, مشس, أرض:  بدوِن سبٍب-٦. ماليزيا:  البلد-٥. عني, رجل, يد:  اجلسمان-٤

 ملُلْيف ااَِالساِْةغ لعِبرِإِةي ا مكَّذَموإمار  مؤثٌن. 

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

 ..........:................ريخاالت



 ٢\٨  الدرس السادس–" دروس اللغة العربية لغري الناطقني ا"متارين من 

٨    ________ - ٧ - ________  

١٠   ________ - ٩ - _______  

١٢   _______ - ١١ - _______  

١٤  _______ - ١٣ - _______  

١٦  _______ - ١٥ - _______  

١٨   _______ - ١٧ - _______  

٢٠   _______ - ١٩ - _______  
 
 

 .     القمر مجيل     .الشمس مجيلة



 ٣\٨  الدرس السادس–" دروس اللغة العربية لغري الناطقني ا"متارين من 

٢ – بض عم ب٣٥ صفحة ١ كما يف مترين: ( الْكَِلماِتِطاُكْت( 
)١   (هذا مِجسِه وهِذدم درةٌس. 

)٢(    _____________________  
)٣ (_____________________    
 _______    ما هذه؟ _____________________) ٤(
)٥ (_____________________ 
)٦ (_____________________ 
 _______؟ من هذه    _____________________) ٧(
 

٣ – صحِلَ اآلتيةَحاجلُم : 
 .بتكْهذا م     .بُتكْهذه م  :    مثال •

 ________________      من هذا؟ حقيبةٌ .١

 ________________     .  توحفْ ِمالغرفةٌ .٢

٣. ما هذا؟ هذا مدرس .________________ 

 _________________       .  ةٌيارهذا ِس .٤

٥. تاِحفْهاذه مالس ةُيار. ________________ 

٦. هذا بنالفَت الح.    ________________ 

٧. ةًذَ وهذا ناِفهذا باب .________________ 

 ________________ . ابناس ماجعل كلمةً .٨

 ________________. ماٍر عةُصيم قُذاليك .٩

١٠. كتاب ن هذه؟  م_________________   



 ٤\٨  الدرس السادس–" دروس اللغة العربية لغري الناطقني ا"متارين من 

٤–  عا يف ضاِسبنا مرباِل٥-٢خوالً يف اجلَدمنْ جكَو ثُم : 
 

لُها ِاسمةُ أَولَةُ االِمسيأٌوهو . اجلُمدتبم .املبتدِأ وبعد ربمرفوعان. خ املبتدأُ واخلرب. 
 

 خرب مبتدأ
املدرس جديد. 

 

 .ٌاملدرس جديد   :مفْردِبنوِع اخلَبِر اجلملةُ 
 

 اخلرب املبتدأ ملة االمسيةاجل 
١ املدرسجديد . املدرس  جديد  
٢ الطبيب __________. الطبيب    
    مفتاح البيِت  .________ مفتاح البيِت ٣
    هذه املدرسةُ  .________ هذه املدرسةُ ٤
  فاطمةُ ._________  فاطمةُ ٥
٦    
٧    
٨    
٩    

١٠    
 

 
 



 ٥\٨  الدرس السادس–" دروس اللغة العربية لغري الناطقني ا"متارين من 

٥– خ عا يف ضاِسبنا مراِل٥-٢بوالً يف اجلَدمنْ جكَو ثُم : 
 

لُها ِاسمةُ أَولَةُ االِمسيأٌوهو . اجلُمدتباملبتدِأ . م وبعدربخ. 
 

 خرب مبتدأ
يف الفصِل املدرس. 

 

 .يف الفصلاملدرس    :جار ومجرورِبنوِع اخلَبِر اجلملةُ 
 

 اخلرب بتدأامل اجلملة االمسية 
١ يف الفصِلاملدرس . يف الفصِل  املدرس . 
٢ الطبيب _____________. الطبيب    
    مفتاح البيِت  .__________ مفتاح البيِت ٣
    هذه املدرسةُ  .__________ هذه املدرسةُ ٤
  فاطمةُ  ._____________ فاطمةُ ٥
٦    
٧    
٨    
٩    

١٠    
 

 
 



 ٦\٨  الدرس السادس–" دروس اللغة العربية لغري الناطقني ا"متارين من 

 : ما يليلِّ كُ أواخرطِْبضِا – ٦
  رقية-٤    عائشة-٣   خالد -٢    حممد -١
    عمار-٨   زيديا  -٧   زينب-٦    حامد-٥ 
 صفية-١٢        مرمي يا -١١ حفصة  -١٠    عباس-٩ 

    ياسر-١٦         علي-١٥    سعيد-١٤  عبد اهللايا  -١٣
  عمر-٢٠       حممود  -١٩ سعد  يا  -١٨   خدجية-١٧

 
 :اَِجب عِن السؤاَِل  

 .______هذه األرض وتلك النجوم ؟ ومجمن تلك الن وِلضر هذه اَألنمِل

 ِللْمدرِس= الْمدرس + ِلمحمٍد     ل = حممد + ل 
 :ضِبِط الْكَِلمةَا مث ٍةبناِس م كلمٍةٍعضو ِبراغَفَ الِْألمِا – ٧

   . كتاب حممد_____) ١ 
 .؟ نعم _____ سيارة عباس _____ )٢
  . على املكتب_____قلم ) ٣ 

 . بنت املدرس_____بنت املدير ) ٤
 . الطالب مكسورة_____) ٥
 . الطالبة مكسور_____) ٦
 . ماليزيا عبد اهللا بداوي_____) ٧
 . حممد حي_____من مدرسك؟ ) ٨
 . عبد الرحيم؟ هو هناك_____) ٩



 ٧\٨  الدرس السادس–" دروس اللغة العربية لغري الناطقني ا"متارين من 

 مامسك؟ ! _____يا ) ١٠
 )٣٧ صفحة ٣ مترين كما يف: (ِهراِر على ِغالًم جنْو مث كَالَثَِمل اِْأرقِْا – ٨

 .آمنةُ طالبةٌ   .حممد طالب:  مثال 
 ١ (طبيب فاطمةُ     .حامد_______. 
 ٢ (هذا فالح.    __________. 
 .تلك مدرسة  .__________) ٣ 
 .الطالبة مريضة  .__________) ٤ 
 .____________  .كسورقلم الطالب م) ٥ 
 . جالسة_______  . جالس______) ٦ 
 ٧ (القهوة     .الشاي حار______. 
 ٨ (مهندس أنِت     .أنت__________. 
 .____________   من هذا الرجل؟) ٩ 
 ١٠ (من املطعمخالد .    مرمي__________. 

  :اهراِر على ِغ يف مجٍل)هادِض(ها سكْ عبت اكْم ثُثالَِملاْ ِأرقْ ِا- ٩
 .خالد فقري   .غينحممد : مثال 
 ________________   .قويالتاجر ) ١ 
 ________________  .جمتهداملدرس ) ٢ 
 ________________   .وسخاملنديل ) ٣ 
 ________________  . البيتفوقالطائر ) ٤ 
  ________________ .مفتوحةاملدرسة اآلن ) ٥ 



 ٨\٨  الدرس السادس–" دروس اللغة العربية لغري الناطقني ا"متارين من 

 

 
 

 _________          وما هذه _________ه؟ما هذ

 
 
 

       ـال تـنالِعلِْم! س يا طالب ,ظُراجلَ إىل اُندهناِلو .    
  

 نوع اخلرب اخلرب املبتدأ اجلملة االمسية
املدرسجديد . املدرس  جديد  فْمرد 
يف املستشفىالطبيب . يف املستشفى  الطبيب  اجروم جرور 

 فرظَ  حتت املكتب  مفتاح البيِت . حتت املكتبمفتاح البيِت
 مجلة امسية . مدرستها جمتهدة  هذه املدرسةُ .ها جمتهدةتسرد مهذه املدرسةُ

خرج من الفصلحامد . مجلة فعلية .خرج من الفصل حامد 
 

 


