ال محد  ٧ربيع الول ١٤٣٩

Lesson 30

املُصا ِدف  ٢٦ترشين الثاين ٢٠١٧

الـ َّدرس ٣٠

عائِ م ٌَل مجديدم ةٌ
القراءة :ص( ٩٦قراءة الفقرتني  ٣و  )٤مخس مرات
َأس ئَل م
حول النَّص :ص( ٩٧يف فهم النَّص) (الإجاابت ُتكتب أدانه) ،الإجاابت الربع
الوىل يه الواجب ،والبقية درجات اإضافية
َش ٍء َأ ْص مب مح جا ِهزًا؟
 ١ب م ْعدم َأن ا ْك مت مم مل ال ُع ُّشَ ِ ،ل ّي م ْ
فور ُة؟
 ٢م َْك ب م ْيضم ًة ابضم ِت ال ُع ْص م
فور ُة ِابل مب ْي ِض؟
 ٣ماذا فم معلم ِت ال ُع ْص م
 ٤م َْك يوم ًا محضم ن م ِت ال مب ْي مض؟
 ٥ماذا اكن ِمت ا ُل ُّم ت ُْط ِع ُم ِفراخمها؟

النسخ :اإجاابت الس ئَل الربع الوىل أعاله.
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الإمالء( :الفقرة  )٤ب م ْعدم ُأ ْس بوعم ْ ِني فم مق مس الْ مب ْي ُض ،موخ ممر مج ِم ْن ُه َأ ْرب مع ُة ِفراخٍ عا ِري م ٍة ،لميْ مس لمها
ِري ٌْش.
الامترين( :رمق  )١مح ّ ِو ْل الْ ُج مم مل الآتِ مي مة ِم من امل ُ مؤن َِّث اىل امل ُ مذكَّر ،مكام يف ا ِملثال:
ِ
امل ُ مذكَّر

امل ُ مؤن َّث

فور ٌة ما ِه مر ٌة
ُع ْص م
ا ْخ ْ
تارت غُ ْصن ًا
ِ
تم ْبين في ِه بميَْتم ا
ْشاب
را مح ْت م َْت مم ُع ْ َالع م
اب
مو َأخ ممذ ْت م َْت ِم ُل ا ُّلُّت م
موبمدم َأ ْت ِببِنا ِء الْ ُع ِّش
اكن ْمت ت م ْش مت ِغ ُل مطو مال الَّنَّ ا ِر
الامترين( :رمق  )٢قراءة الفقرات  ١اإىل  ٧من "تعقيب صالة الظهر".
املرادفات:
َأ ْ مْجل
Most Beautiful
جا ِهز
Ready
مجنا مح ْْيا
Her Two Wings
فم مق مس
Hatched
ِريش
Feathers
مط مَيان
Flying

فور ما ِه ٌر
ُع ْص ٌ
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