
Paragraph: 05 

والدتي/أمي (My mother) 

.االو شخص يٓى فً االعشج  ١ 

.ٔ أيً أحثٓا كثٍشا يٍ تٍٍ جًٍغ انُاط  ٢ 

.ٔ ًْ أٌضا ذحثًُ كثٍشا  ٣ 

.إعى أيً يشٌى ًْٔ يؼهًح فً انًذسعح انُٓذٌح انًثانٍح  ٤ 

.ذغرٍمظ كم ٌٕو يثكشا  ٥ 

.ٔ ذطثخ نُا انفطٕس ٔ انغذاء ٔ ذزْة انى انًذسعح كم صثاح  ٦ 

.أيً ذٓرى تً ٔ ذغاػذًَ فً دساعرً  ٧ 

.ٔ ذغٓش ػُذيا أكٌٕ يشٌضا  ۸ 

.أيً ػهًرًُ أًٍْح انؼهى ٔ انؼًم  ٩ 

.ٔ ًْ ػهًرًُ أًٍْح االخالق انكشًٌح يٍ انصذق ٔ االدب  ١٠ 

.ٔفً َظشي ًْ عٍذج يحرشو ٔ أو يثانٍح  ١١ 

"ٌا سب احفظ أيً ٔ أتً"أيً خٍش انُاط   ١٢ 
Paragraph: 06 

صديق المفصل/زميلي/صديقي (My Friend) 

.تٍرّ لشٌة يٍ تٍرً.صذٌمً انًفصم حايذ  ١ 

.َحٍ َذسط فً صف ٔاحذ فً انًذسعح انثإٌَح  ٢ 

.ْٕ طانة رٔ ػهى ٔ خهك  ٣ 

.ْٕٔ طانة يجرٓذ ٔ ركً جذا  ٤ 

.ْٕٔ ػشٌف فصهُا  ٥ 

.ْٕٔ دائًا ٌكًم ٔاجثاذّ فً انٕلد  ٦ 

.ٔ ْٕ ٌغاػذًَ فً انذساعح  ٧ 

.َهؼة فً يهؼة انًذسعح كم ٌٕو يغاء  ۸ 

.أتٕ حايذ ْٕ طثٍة ٔ أيّ يذسعح فً يذسعرُا  ٩ 

.صذٌمً ٌحة انغٍالح ٔ انغثاحح ٔ انشٌاضٍاخ  ١٠ 

.ٔ ْٕ ٌشٌذ اٌ ٌهرحك فً كهٍح انُٓذعح  ١١ 

.ٔ اَا عؼٍذ جذا تًصاحثرً يؼّ  ١٢ 
Paragraph: 07 

مكتبة المدرسة/مكتبتي (My Library) 

.فً يذسعرً يكرثح كثٍشج ٔاعؼح  ١ 

.ًْ يخضٌ نهكرة ٔ انًجالخ  ٢ 

.ًْ يكاٌ نهطالب ٔ انًذسعٍٍ نٍجهغٕا نهمشاءج فً ٔلد انفشاع  ٣ 

. كرة2000ٌٕجذ فً انًكرثح أكثش يٍ  ٤ 

.ْزِ انكرة تانًٕاد انًخرهفح  ٥ 



.ٌٕجذ انكرة فً انراسٌخ ٔ االدب ٔانؼهٕو  ٦ 

.ٔ ًْ تانهغاخ انًخرهفح يثم انهغح انؼشتٍح ٔ االَجهٍضٌح ٔ انُٓذٌح  ٧ 

.أَا ٔ صيالئً َحٍ َزْة انى انًكرثح كم ٌٕو  ۸ 

.نكم فصم حصح يؼٍُح ٔ االعثٕع انًكرثح  ٩ 

.فً انًكرثح أستغ كًثٍٕذشاخ نهطالب ٔ انًذسعٍٍ  ١٠ 

.أحة انًكرثح كثٍشا ًْ يكاٌ إعرشاحح  االدتاء  ١١ 

.انكرة أفضم صذٌك االَغاٌ  ١٢ 
Paragraph: 0 

المدرسة/مدرستي (My School) 

.إعى يذسعرً انًذسعح انُٓذٌح يغمظ  ١ 

.ذمغ يذسعرً فً يغمظ  ٢ 

. طانثا9000 يذسعا 300فٍٓا   ٣ 

.انًذسعٌٕ فً يذسعرُا يٍ انؼهًاء انكثاس يٍ انُٓذ  ٤ 

.ْى يجرٓذٌٔ ٔ يشفمٌٕ ػهى انطالب  ٥ 

.انطالب ٌذسعٌٕ يٍ انشٔضح االطفال انى انًذسعح انثإٌَح  ٦ 

.فً انًذسعح يكرثح كثٍشج ٔ يخرثش حذٌث نهؼهٕو  ٧ 

.فً انًكرثح كرة كثٍشج تانًٕاد انًخرهفح ٔ فً انهغاخ انؼانًٍح  ۸ 

.ُْان يخرثش ٔاعغ جذا نؼهٕو انكًثٍٕذش  ٩ 

.أياو انًذسعح يهؼة كثٍش ٔ ٔسائٓا حذٌمح صغٍشج  ١٠ 

.يذٌش انًذسعح سجم طٍة جذا  ١١ 

.أحة يذسعرً كثٍشا ٔ أحة أٌ أكٌٕ ذهًٍزا يجرٓذا  ١٢ 
Paragraph: 09 

حديقة البيت/حديقتي (My garden) 

.فً تٍرً حذٌمح جًٍهح. اَا نً تٍد كثٍش  ١ 

.فٍٓا أغشاط كثٍشج ٔ أشجاس طٌٕهح. ًْ أياو انثٍد  ٢ 

.فً انحذٌمح أشجاس يثًشج يثم االَثج ٔ انثشذمال  ٔ غٍشْا  ٣ 

.فً حذٌمرً خضش كثٍشج يثم انثارَجاٌ ٔ انثايٍا ٔ انٍمطٍٍ ٔ غٍشْا  ٤ 

.أحٍاَا َشعم ْزِ انفٕاكّ ٔ انخضش إنى أصذلائُا ٔ ألاستُا  ٥ 

.فً يشكض احذٌمح َثغ جًٍم ٔ أسجٕحح كثٍشج  ٦ 

.ذحد  االشجاس خًٍح صغٍشج نٍجهظ ضٍٕفُا  ٧ 

.فً انثشكح أعًان جًٍهح. فً ٔ عظ انحذٌمح تشكح صغٍشج  ۸ 

.أَا ٔ أخٕذً َهؼة يغ أصذلائُا فً انحذٌمح كم يغاء  ٩ 

.كم ٔاحذ يٍ ػائهرُا ٌجهغٌٕ فً انحذٌمح   ١٠ 

. أَا أحة حذٌمرً كثٍشا فأحفظٓا جٍذا١٢.انحذٌمح ٔ ٌرًرؼٌٕ فٍّ فً ٔلد انفشاع  ١١ 



 


