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ثاِمنُ الالدْرُس    (٨) 

 
 

.هذا الرُجُل تاجر وذلك الرُجُل طبيب  
.ِاْسُم التاجِر حممود واْسم الطبيب سعيد  
.هذا البيُت لِلتاِجِر وذلك البيُت لِلطِبيب  

ْدرسةِ 
َ
.بيُت التاجِر أَماَم املسجِد وبيُت الطبيَب َخْلَف امل  

ْن تلَك؟
َ
 ِلَمْن هذه السّيارُة ِومل

.السيارة للطبيب وتلك للتاجر هذه  
.هذه السيارة من اليابان وتلك من أمريكا  

 
 

 تَـَمــــارِينُ 

 
 ) َأِجْب عن األسئلة اآلتيـة:1(

 )من هذا الرجل ومن ذلك الرجل؟1(     
 ) ما اسم التاجر؟2(     
 ) ما اسم الطبيب؟3(     
 ) من أين سيارة الطبيب؟4(     
 لتاجر؟) من أين سيارة ا5(     
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 ) أين بيت التاجر؟6(     
  ) أين بيت الطبيب؟7(     

 
  

 :ِا قـرأ واكتـب (2)
 .هذا الولد خالد وذلك الولد حممد (1)     
 .هذا الرجل مدرس وذلك الرجل مهندس (2)     
 .هذا الكتاب جديد وذلك الكتاب قدمي (3)     
 .هذه السّيارة لعلي وتلك خلالد (4)     
 .ا الباب مفتوح وذلك الباب ُمْغَلقهذ (5)     
 .ملن هذه الساعة؟ هي لعّباس (6)     
 .أهذا البيت للطبيب؟ ال. هو للمدرس (7)     
 .أهذه الدرّاجة البن املؤّذن؟ نعم (8)     
 .من هذا الولد؟ هو طالب من الصني (9)     

ا (10)      أذلك البيت جديد؟ ال. هو قدمي جد. 
 .السيارة من اليابان وتلك من أَْمرِيَكاهذه  (11)     
انيا وتلك امللعقة من إنَكلرتّا (12)     

َ
ـْنيُ من أمل كهذا الس. 
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 :ِاقرأ المثال اآلتي ثم حّول الُجَمَل اآلتية ِمثْـَلهُ  (3)
 

 . هذا الكتاُب حملمدٍ               .مثال: هذا كتابٌ 
 

 .من اهلند………………….               .هذا طبيب (1)
 .للمدير………………….               .هذه سّيارة (2)
 .ابن املدرس..……………….                .ذلك ولد (3)
 .من ُسِويْسرا..……………….              .تلك ساعة (4)
 .مهندسلل………………….                 .هذا بيت (5)
 .لعباس………………….                  .هذا قلم (6)
 .مؤّذن…………………….              .رجلذلك  (7)
 .كبري………………….                .هذه بـَْيَضة (8)
 .َوِسخ………………….              .هذا منديل (9)

 .للمدرس………………….            .هذه حقيبة (10) 
 

 :ِاقرأ المثال اآلتي ثم كّون أسئلًة وأجوبًة مثله (4)
 

        مثال : ِلْمن هذا الكتابُ   )الكتاب حملمد  . ( حممدذا ه
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                  (1).……………  )عباس( …………
  )عليّ ( ……………(2).……………         

 )املدير( ……………(3).……………     
 (4).……………      )الفّالح( ……………

  )درسامل( ……………       (5).……………   

  )عّمار( ……………      (6).……………  

  )بنت الفّالل( …………           (7).……………
 )ابن املدير      …….……((8).……………     

 )الطبيب(…………                         (9).……………

 )الطالب(…………           (10).……………
 

 :تأمْل األمثلة اآلتيـة (5)
 إىل البيتِ      من البيتِ            يف البيتِ             البيتُ  

ْسَتْشَفى
ُ
ْسَتْشَفى        امل

ُ
ْسَتْشَفى       يف امل

ُ
ْسَتْشَفى من امل

ُ
 إىل امل

 إىل أمريكا       من أمريكا           يف أمريكا           أَْمرِيكا
 إىل أملانيا       من أملانيا           يف أملانيا             أَملانَِيا
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 :رأ واكتـبِاقـ
 .هذا الطبيب من إنكلرتّا (1)     
 .ذهب حامد إىل فـََرْنسا (2)     
 .حممود مريض. هو اآلن يف املستشفى (3)     
 .ذهب عبد اهللا من أملانيا إىل إنكلرتّا (4)     
 .هذا الكتاب لِعيَسى وذلك الكتاب ِلُموَسى (5)     
 .هذا املهندس من أمريكا (6)     

 
 :ـرأاق (6)  

 .السبورة أماَم الطالِب وهي َخْلَف املدرسِ  (1)     
 .أين سّيارة املدرِس؟ هي أماَم املدرسةِ  (2)     
 .أين بيت اِإلماِم؟ بيت اإلماِم َخْلَف املسجدِ  (3)     
 . أين َجَلَس حامد؟ جلس خلف حممودٍ  (4)     
 .َذَهَب عـّمار إىل املسجِد وجلس أمام املِْحرابِ  (5)     

 
 : الكلمات الجديدة
 سويسرا –إنكلرتا  -أملانيا  –املستشفى                    

 خـلف -أمـام  –فرنسـا  –السكني                 
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