
 ١\٧  الدرس السابع–" دروس اللغة العربية لغري الناطقني ا"متارين من 

 
)٧ (ِعِبسا ال الدرِسمتارين 

 
  
   

 

 :ٍبناِس م إشارٍةِماس ِب اآلتيِة إىل الكلماِترأِش – ١
    
 
٢    ________ - ١ - ________ 
٣ - ___بطّة___ - ٤   . أم  .    
 . مكواة___ - ٦   . أب___ - ٥
       . ممريض___ - ٩       . طالبة___ - ٨  .    ملعقة___ - ٧

 . مهنِدس___ - ١٢ . أستاذة___ -  ١١    .  أستاذ___ - ١٠

 . عني___ - ١٤  _______ - ١٣
  _______ - ١٦       . حجر_______ - ١٥

١٨   _______ - ١٧ - _______  

 .ثٌنؤ وإما مركَّذَا مم ِإِةيِبرلع اِْةغلُالْيف 

 : التلميذة\اسم التلميذ 
___________________ 

 ________:ريخاالت

 .سُمش كلِْت .مُجن كذِل



 ٢\٧  الدرس السابع–" دروس اللغة العربية لغري الناطقني ا"متارين من 

٢٠  _______ - ١٩ - ______  

 . مؤذِّنٌ____ - ٢٢    _______ - ٢١

٢٤ _______ - ٢٣ - ______ 

٢٦   _______ - ٢٥ - _______ 

٢٨   _______ - ٢٧- ________   

 دذَةِب ______ - ٣٠   _______ - ٢٩

 

 )٤٠  صفحة األولكما يف مترين: ( الْكَِلماِتاُكْتب مع ضبِط – ٢
           . جاِمعةٌكلْ و ِت مدرسةٌههذ)   ١(
)٢(   __________________________________________________________________ 
)٣(     _________________________________________________________________  

)٤(   __________________________________________________________________ 

 هللا= اهللا + ل 
 ِدلَولِْل =الولد + ل 

 ِللطَّاِلِب= الطالب + ل 



 ٣\٧  الدرس السابع–" دروس اللغة العربية لغري الناطقني ا"متارين من 

)٥   (__________________________________________________________________ 

)٦(   __________________________________________________________________ 

)٧   (__________________________________________________________________ 

٣ – صحِلَ اآلتيةَحِبطْ أواخر الكلماِت اجلُممث اض : 
 .بتكْهذا م               .بُتكْهذه م:     مثال •

 

 __________________________________________________________ من هذا؟حديقة .١

 _________________________________________________________.   ابن من أنِت؟ .٢

 _________________________________________________.س؟ هذا مدرهذهمن  .٣

 __________________________________________________.   الطبيبهذا سيارة .٤

 __________________________________________________ .هاذه مفتاح السيارة .٥

 _______________________________________________________ .هذا بنت الفالح .٦

 _____________________________________________________________________ما إمسك؟ .٧

 ___________________________________________________ ا سيارة البقرة هذا؟ .٨

 _________________________________________________________. هذا درس سهلة .٩

 ______________________________________________يـبـتيكي؟ حقماذا يف .١٠

     
        

 .هذه مدرسة                    .ةهذه مدرس



 ٤\٧  الدرس السابع–" دروس اللغة العربية لغري الناطقني ا"متارين من 

٤–  عاضربكُونَ خظَأَنْ ي اِل,١٠~٢يف  افًروالً يف اجلَدمنْ جكَو ثُم : 

من الظُروِف  تحت, قوفَ, فلْخ, مامأَ:  يا طالب الِعلِْم! ال تنس 
 .________   أفَِهمت؟ . بعد ظَرٍف مجرورةٌوالكلمةُ

لُها ِاسمةُ أَولَةُ االِمسيأٌوهو . اجلُمدتباملبتدِأ . م وبعدربخ. 
 

 خرب مبتدأ
 هاحتت مكتِب ِةاملدرسقلم. 

 

 . حتت مكتِبهاقلم املدرسِة    :ظَرفِبنوِع اخلَبِر اجلملةُ 
 

 اخلرب املبتدأ جلملة االمسيةا 
 . حتت مكتبها  ةاملدرسقلم  .حتت مكتبها ةاملدرسقلم  ١
٢ الطبيب __________. الطبيب    
    مفتاح البيِت .________  مفتاح البيِت ٣
    هذه املدرسةُ .________  هذه املدرسةُ ٤
  فاطمةُ ._________  فاطمةُ ٥
٦    
٧    
٨    
٩    

١٠    



 ٥\٧  الدرس السابع–" دروس اللغة العربية لغري الناطقني ا"متارين من 

 ) اخلِربعون(   )اخلَبر(   :ما يليتأمل  
 )مفْرد     ( .  مجيل 
 )رورجم وجار     ( .  يف بيِت خالٍد )أُدتباملُ(

 )فرظَ     ( .  حتت الشجرِة املهندس
 ه زيدمِاس  . )     جاِمسةٌلَم ةٌي( 
 )ةٌيِلعِفمجلة      ( .  خرج مع حممٍد 
 

 :ٍةيدِف مٍةلَم قي جيِلا يممِ ٍةمِل كَلَّ كُلْعجِا -٤
 )بنوع اخلرب(           

١  _____________________________________________________________________________)مدرمفرد(  )ةٌس( 

 )ر وجمروراج(  )مدرسةٌ(_____________________________________________________________________________  ٢
 )مجلة امسية() مدرسةٌ(_____________________________________________________________________________  ٣
 )ظرف(  )مدرسةٌ(_____________________________________________________________________________  ٤
 )مكسورة(_____________________________________________________________________________  ٥
 مفتاح الباب __________________________________________________________________________  ٦

 لك __________________________________________________________________________  ٧
 سيارة املدير__________________________________________________________________________   ٨
 خلالد__________________________________________________________________________   ٩

 ِجدا_____ _____________________________________________________________________ ١٠
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 : ما يليل كُطِْباضاكتب و – ٥
١-ُحممد  ,يا أستاذ,  أستاذ-٣   .يا خالد,  خالد-٢   .يا حممد 
 _______________, عباس-٦   ______________,  عمار-٥   .يا حامد, حامد -٤

٧-ع باهللا,  اِهللاد علي-٩  _______________,سعيد -٨   يا عبد ,____________________ 
   ______, ياسر-١٠ 

 . اسمك واسم أبيك هنااُكْتبِْ – ٦
 
  

 :فيما يلي) عكس(هاد وِضلمٍة كَلِّ كُني بلْ ِص– ٧
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ٍم  جقَِدي  كْسِدعيد. 

__________________ أيب    واسم_____________امسي   

 فقري      ةمغلق
 مفتوحة     طويل
 قدمية     ةجالس
  غريص      غين

 واقف     جديدة 
 قصري      كبري

 واقفة     جالس
 قريبة      قوي
 ضعيف      بعيدة



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

٧ – نيفيما يلي هالماِت ومعانيكَال ِصلْ ب: 

   .ةٌم ضِهِراالسم يف آِخ    خلف, حتت, فوق, أمام
  .االسم يف آخره ضمة واحدة      وبصناملَ
 من الظروف   ِفر من الصوعنماملَ
 .ر اجلَروِفمن ح     وعفُراملَ
 . للمذَكَِّرٍة إشاراسم   ل, إىل, من, على, يف
  .ةٌحتاالسم يف آخره فَ     وررجاملَ
  .االسم يف آخره كَسرةٌ     ذلك, هذا 

 
 : تأمل ما يلي– ٨

 .ها اسملُأو اليت  هي اجلملةُ االمسيةُاجلملةُ 
  .آمنةُ جمتهدةٌ. جامد مريض.  السيارةُ مجيلةٌ. البيت كبري: مثال  

 ).اخلرب( هو وما التايل) بتدأامل(وهو ,  أولُها اسمِلم من هذه اجلٍُةلَم جلُّفكُ
 

 ) مرفوع–كبري (, ) مرفوع –البيت (. املبتدأ واخلرب مرفوعان

 

 :واضِبطْ كُل ما يلي, اآلن
  .هذا بيت حممد وتلك دراجـتـه .طويل وفاطمة طويلةحممد ) ١
 .هي مجيلة.  مكسورةدراجة حممد) ٢
 .أبوه مدرس وأمه تاجرة كبرية. هذا أبو حممد وهذه أمه) ٣
 .أمام غرفة الضيف عنده غرفة كبرية وغرفة أخته, حممد) ٤
 .فاطمة طالبة يف املدرسة قريب من بيته, خت حممدأ) ٥


