األو ُل (هذا)
س ّ
ال ّد ْر ُ
هذا بيت.
هذا مسجد.
هذا ابب.
هذا كتاب.
هذا قلم.
هذا مفتاح.
هذا مكتب.
هذا سرير.
هذا كرسي.
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ما هذا؟

ما هذا؟ هذا بيت.
أ هذا بيت؟ نعم ,هذا بيت.
ما هذا؟ هذا قميص.
أ هذا سرير؟ ال ,هذا كرسي.
أ هذا مفتاح؟ ال ,هذا قلم.
ما هذا؟ هذا جنم.

من هذا؟
من هذا؟ هذا طبيب.
من هذا؟ هذا ولد.
من هذا؟ هذا طالب؟
أ هذا ولد .ال ,هذا رجل.
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س الث ِ
َّان (ذلِك)
ال ّد ْر ُ
ما ذلك؟ ذلك جنم.
هذا مسجد و ذلك بيت.
هذا حصان و ذلك محار.
أ ذلك كلب؟ ال ,ذلك قط.
ما ذلك؟ ذلك سرير.
من هذا و من ذلك؟ هذا مدرس و ذلك إمام.
ما ذلك؟ ذلك حجر.
هذا سكر و ذلك لنب.
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َّالث
س الث ُ
ال ّد ْر ُ
القلم مكسور.
الباب مفتوح.
الولد جالس ,و املدرس واقف.

الكتاب جديد و القلم قدمي.

احلمار صغري ,و احلصان كبري.

الكرسي مكسور.

املنديل وسخ.

املاء ابرد.

القمر مجيل.

البيت قريب و املسجد بعيد.

احلجر ثقيل و الورق خفيف.

اللنب حار.

القميص نظيف.
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الرابِ ُع
س َّ
ال ّد ْر ُ
أين حممد؟ هو يف الغرفة .و أين ايسر؟ هو يف احلمام .و أين آمية؟
هي يف املطبخ.
أين الكتاب؟ هو على املكتب .و أين الساعة؟ هي على السرير
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ال ّدرس ِ
س
اخلام
ُْ
ُ
سعيد :أ كتاب حممد هذا اي ايسر؟
ايسر  :ال ,هذا كتاب حممد.
سعيد :أين كتاب حممد؟
ايسر  :هو على املكتب هناك.
سعيد :أين دفرت عمار؟
ايسر  :هو على مكتب املدرس.
سعيد :قلم من هذا اي علي؟
علي  :هذا قلم املدرس.
سعيد :أين حقيبة املدرس.
علي :هي حتت املكتب.
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ال ّدرس ِ
س
الساد
ُ
ُْ
هذا ابن حامد و هذه بنت ايسر .ابن حامد جالس و بنت ايسر
واقفة.
من هذه؟ هذه أخت املهندس .أ هي أيضا مهندسة؟ ال ,هي طبيبة.
سيارة من هذه؟ هذه سيارة املدير .ما هذه؟ هذه مكواة.
ملن هذه؟ هذه خلالد .أ دراجة أنس هذه؟ ال ,هذه دراجة عمار .هذه
جديدة.
هذه ساعة علي .هي مجيلة جدا.
هذه ملعقة و هذه قدر.
امللعقة يف القدر.
هذه بقرة الفالح.
هذا أنف و هذا فم.
هذه أذن و هذه عني .و هذه يد و هذه رجل.
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السابع
س
ُ
ال ّد ْر ُ
من هذه؟ هذه آمنة .و من تلك؟ تلك فاطمة.
هذه طبيبة و تلك ممرضة.
هذه من اهلند و تلك من اليبان.
هذه طويلة و تلك قصرية.
من هذا؟ هذا حامد .و من ذلك؟ ذلك علي.
أ تلك دجاجة؟ ال ,تلك بطة.
ما تلك؟ تلك بيضة.
هذه سيارة املدرس و تلك سيارة املدير.
أساعة عباس هذه؟ ال ,ساعة حامد ,تلك ساعة عباس.
ذلك ديك و تلك دجاجة.
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الثامن
س
ُ
ال ّد ْر ُ
هذا الرجل اتجر و ذلك الرجل طبيب .اسم التاجر حممود و اسم
الطبيب سعيد.
هذا البيت للتاجر و ذلك البيت للطبيب.بيت التاجر أمام املسجد و
بيت الطبيب خلف املدرسة.
ملن هذه السيارة و ملن تلك؟
هذه السيارة للطبيب و تلك للتاجر.
هذه السيارة من اليبان و تلك من أمريكا.
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ال ّدرس الت ِ
َّاس ُع
ُْ
من هذا الرجل؟ هو عباس .عباس اتجر غين.
حامد مدرس .حامد مدرس جديد.
ما هذا؟ هذا تفاح .التفاح فاكهة لذيذة .ما ذلك؟ ذلك عصفور.
العصفور طائر صغري.
العربة لغرة سهلة .العربية لغة مجيلة.
عمار طالب جمتهد ,و حممود طالب كسالن.
من أنت؟ أان طالب .أ أنت طالب جديد؟ نعم ,أان طالب جديد.
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ال ّدرس ِ
العاش ُر
ُْ
حامد :من أنت؟
حممد :أان طالب ابجلامعة.
حامد :أ أنت طالب جديد؟
مدحد :نعم ,أان طالب جديد.
حامد :من أين أنت؟
حممد :أان من اهلند.
حامد :ما امسك؟
حممد :امسي حممد.
حامد :و من هذا الفىت الذي معك.
حممد :هو زميلي.
حامد :أ هو أيضا من اهلند؟
حممد :ال ,هو من الياابن.
حامد :ما امسه.
حممد :امسه محزة.
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حامد:
حممد:
حامد:
حممد:
حامد:
حممد:
حامد:
حممد:
حامد:
حممد:
حامد:
حممد:
حامد:
حممد:
حامد:
حممد:
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ما لغتك اي حممد.
لغيت األردية.
أ هي لغة سهلة.
نعم ,لغة سهلة.
و محزة ,ما لغته؟
لغته الياابنية ,و هي لغة صعبة.
أين أبوك اي حممد؟
أيب يف الكويت .هو طبيب شهري.
و أين أمك؟
هي أيضا يف الكويت مع أيب ,هي مدرسة هناك.
أ ذهبت إىل الكويت اي حممد؟
نعم ,ذهبت.
و زميلك ,أين أبوه؟
أبوه يف الياابن .هو اتجر كبري.
أ لك أخ اي حممد؟
نعم ,يل أخ واحد ,امسه أسامة ,و هو معي هنا يف املدينة
املنورة .و يل أخت واحدة امسها زينب ,و هي يف العراق
مع زوجها .زوجها مهندس.

حامد :أ عندك سيارة اي أخي؟
حممد :ال ,ما عندي سيارة .عندي دراجة ,محزة عنده سيارة.
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ال ّدرس ِ
احلادى عشر
ُْ
هذا بييت .بييت أمام املسجد .بييت مجيل .فيه حديقة صغرية .هذه
غرفيت .فيها انفذة كبرية و مروحة مجيلة .هذا سريري و هذا كرسيي و
هذا مكتيب .ساعيت و قلمي و كتايب على املكتب .و حقيبيت حتت
املكتب .انفذة غرفيت مفتوحة.
هذه غرفة أخي .و تلك غرفة أخي .غرفة أخي كبرية و غرفة أخيت
صغرية .غرفة أخي أمام غرفيت و غرفيت أخي أمام املطبخ.
يل أخ واحد امسه أسامة .و يل أخت واحدة امسها سعاد.
أيب و أمي يف تلك الغرفة الكبرية .أان أحب أيب و أمي و أحب أخي
و أخيت.
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س ِ
الثان عشر
ال ّد ْر ُ
سعاد :السالم عليك و رمحة هللا و بركاته.
البنت :و عليك السالم و رمحة هللا و بركاته.
كيف حالك اي بنت؟
أان خبري و احلمد هلل.
من أين أنت؟
أان من الرايض.
ما امسك؟
امسي آمنة.
أين أبوك؟
أيب هنا يف املدينة املنورة .هو موجه يف املدرسة الثانوية.
و أين أمك؟
هي أيضا هنا .هي طبيبة يف املستشفى الوالدة.
و من هذه الفتاة الّيت معك؟ أ هي أختك؟
ال ,هي بنت عمي.
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ما امسها.
امسها فاطمة.
أ هي زميلتك؟
ال ,أان يف املدرسة املتوسطة و هي يف املدرسة الثانوية.
أ لك أخت؟
ال ,ما يل أخت.
أ لك أخ؟
نعم ,يل أخ كبري و هو طالب ابجلامعة.
و من هذا الطفل الذي معك؟
هو ابن أخي.
ما امسه.
امسه سعد.
أ أمك يف البيت اآلن.
ال ,ذهبت إىل املستشفى.
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س الثالِث عشر ()1
ال ّد ْر ُ
من هؤالء الفتية الطوال اي علي؟ هم طالب جدد.
من أين هم؟ هم من أمريكا.
أ هم زمالؤك؟ نعم ,زمالئي .هم يف فصلي.
أ هم جمتهدون؟ نعم ,هم جمتهدون.
ما أمساؤهم؟ أمساؤهم :ايسر و زكراي و موسى و عبد هللا.
و من هؤالء الرجال القصار؟ هم حجاج.
من أين هم؟ بعضهم من الصني و بعضهم من اليبان.
أين موسى و أصدقاؤه؟ ذهبوا إىل مطعم.
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س الثالِث عشر ()2
ال ّد ْر ُ
من هؤالء الفتيات اي مرمي؟
هن زمياليت.
أ أخوات هن؟
نعم ,هن أخوات.
من أبوهن؟
أبوهن الشيخ بالل .أمهن أستاذيت.
أين بيتهن؟
بيتهن قريب من املدرسة.
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الرابِع عشر
س َّ
ال ّد ْر ُ
الفتية :السالم عليكم.
حامد :و عليكم السالم و رمحة هللا و بركاته.
أحد الفتية :كيف حالك اي عمي؟
حامد :أان خبري و احلمد هلل .كيف حالكم؟ من أنتم؟
أحدهم :حنن أبناء الدكتور موسى.
حامد :أهال و سهال و مرحبا .أبوكم صديقي.....أين عمكم
الشيخ عيسى؟
أحدهم :هو مريض .هو اآلن يف املستشفى.
حامد :شفاه هللا  .......من هذه الطفلة اليت معكم؟
أحدهم :هي أختنا.
حامد :ما امسها.
أحدهم :امسها ليلى.
حامد :أين بيتكم اجلديد.
أحدهم :بيتنا اجلديد قريب من املطار.
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حامد :أ أنتم يف املدرسة الثانوية.
أحدهم :ال ,حنن ابجلامعة .أان يف كلية اهلندسة ,و حممود يف كلية
الطب ,و إبراهيم يف كلية الشريعة ,و يوسف يف التجارة.
حامد :من ذلك الفىت الذي يف سيارتكم؟
حممود :هو زميلي.
حامد :من أين هو؟
حممود :من إنكلرتا.
حامد :ما امسه؟
حممود :امسه وليم.
حامد :أ مسلم هو؟
حممود :ال ,هو نصراين .أبوه أستاذي .امسه الدكتور إدورد.
(يهديهما هللا إىل اإلسالم).
حامد :أ ذهبتم إىل املستشفى لزايرة عمكم اليوم؟
يوسف :نعم ,ذهبنا.
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