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Paragraph: 01 

حديقة البيت/حديقتي (My garden) 

 

.فٙ تٛرٙ دضٚمح جًٛهح. اَا نٙ تٛد كثٛغ  ١ 

.فٛٓا أغغاؽ كثٛغج ٔ أشجاع طٕٚهح. ْٙ أياو انثٛد  ٢ 

.فٙ انذضٚمح أشجاع يثًغج يثم االَثج ٔ انثغذمال  ٔ غٛغْا  ٣ 

.فٙ دضٚمرٙ سضغ كثٛغج يثم انثاطَجاٌ ٔ انثايٛا ٔ انٛمطٍٛ ٔ غٛغْا  ٤ 

.أدٛاَا َغؿم ْظِ انفٕاكّ ٔ انشضغ إنٗ أصضلائُا ٔ ألاعتُا  ٥ 

.فٙ يغكؼ ادضٚمح َثغ جًٛم ٔ أعجٕدح كثٛغج  ٦ 

.ذذد  االشجاع سًٛح صغٛغج نٛجهؾ ضٕٛفُا  ٧ 

.فٙ انثغكح أؿًان جًٛهح. فٙ ٔ ؿظ انذضٚمح تغكح صغٛغج  ۸ 

.أَا ٔ أسٕذٙ َهؼة يغ أصضلائُا فٙ انذضٚمح كم يـاء  ٩ 

.كم ٔادض يٍ ػائهرُا ٚجهـٌٕ فٙ انذضٚمح   ١٠ 

.انذضٚمح ٔ ٚرًرؼٌٕ فّٛ فٙ ٔلد انفغاع  ١١ 

.أَا أدة دضٚمرٙ كثٛغا فأدفظٓا جٛضا  ١٢ 

 

Paragraph: 02 

مكتبة المدرسة/مكتبتي (My Library) 

.فٙ يضعؿرٙ يكرثح كثٛغج ٔ ٔاؿؼح  ١ 

.ْٙ يشؼٌ نهكرة ٔ انًجالخ  ٢ 

.ْٙ يكاٌ نهطالب ٔ انًضعؿٍٛ نٛجهـٕا نهمغاءج فٙ ٔلد انفغاع  ٣ 

. كرة2000ٕٚجض فٙ انًكرثح أكثغ يٍ  ٤ 

.ْظِ انكرة تانًٕاص انًشرهفح  ٥ 

.ٕٚجض انكرة فٙ انراعٚز ٔ االصب ٔانؼهٕو  ٦ 

.ٔ ْٙ تانهغاخ انًشرهفح يثم انهغح انؼغتٛح ٔ االَجهٛؼٚح ٔ انُٓضٚح  ٧ 

.أَا ٔ ػيالئٙ َذٍ َظْة انٗ انًكرثح كم ٕٚو  ۸ 

.نكم فصم دصح يؼُٛح ٔ االؿثٕع انًكرثح  ٩ 

.فٙ انًكرثح أعتغ كًثٕٛذغاخ نهطالب ٔ انًضعؿٍٛ  ١٠ 

.أدة انًكرثح كثٛغا ْٙ يكاٌ إؿرغادح  االصتاء  ١١ 

.انكرة أفضم صضٚك االَـاٌ  ١٢ 



Paragraph: 03 

المدرسة/مدرستي (My School) 

 

.إؿى يضعؿرٙ انًضعؿح انُٓضٚح يـمظ  ١ 

.ذمغ يضعؿرٙ فٙ يـمظ  ٢ 

. طانثا9000 يضعؿا 300فٛٓا   ٣ 

.انًضعؿٌٕ فٙ يضعؿرُا يٍ انؼهًاء انكثاع يٍ انُٓض  ٤ 

.ْى يجرٓضٌٔ ٔ يشفمٌٕ ػهٗ انطالب  ٥ 

.انطالب ٚضعؿٌٕ يٍ انغٔضح االطفال انٗ انًضعؿح انثإَٚح  ٦ 

.فٙ انًضعؿح يكرثح كثٛغج ٔ يشرثغ دضٚث نهؼهٕو  ٧ 

.فٙ انًكرثح كرة كثٛغج تانًٕاص انًشرهفح ٔ فٙ انهغاخ انؼانًٛح  ۸ 

.ُْان يشرثغ ٔاؿغ جضا نؼهٕو انكًثٕٛذغ  ٩ 

.أياو انًضعؿح يهؼة كثٛغ ٔ ٔعائٓا دضٚمح صغٛغج  ١٠ 

.يضٚغ انًضعؿح عجم طٛة جضا  ١١ 

.أدة يضعؿرٙ كثٛغا ٔ أدة أٌ أكٌٕ ذهًٛظا يجرٓضا  ١٢ 

 

Paragraph: 04 

 ( My house)بيتي 

.ْظا تٛرٙ  ١ 

.تٛرٙ أياو انًـجض  ٢ 

.تٛرٙ جًٛم  ٣ 

.فٛٓا دضٚمح صغٛغج  ٤ 

.ْظِ غغفرٙ  ٥ 

.فٛٓا َافظج كثٛغج ٔ يغٔدح  ٦ 

.ْظا ؿغٚغ٘ ٔ ْظا كغؿٛٙ ْٔظا يكرثٙ  ٧ 

.ؿاػرٙ ٔ لهًٙ ٔ كراتٙ ػهٗ انًكرة  ۸ 

.ٔ دمٛثرٙ ذذد انًكرة  ٩ 

.غغفح أسٙ كثٛغج ٔ أسرٙ صغٛغج  ١٠ 

.نٙ أر ٔادض إؿًّ أؿايح ٔنٙ أسد ٔادضج إؿًٓا ؿؼاص  ١١ 

.أَا أدة أتٙ ٔ أيٙ ٔأدة أسٙ ٔ أسرٙ  ١٢ 

 

 

 

 

 



Paragraph: 05 

 (My book)الكتاب/كتابي 

 

.ػُض٘ يجًٕػح يٍ انكرة إلَُٙ أدة انمغاءج  ١ 

.أْضح إنٙ أتٙ كراب  ٢ 

"ياجض"إؿى كراتٙ   ٣ 

.إشرغٖ أتٙ ْظا انكراب يٍ انـٕق صتٙ  ٤ 

.لًٛرّ سًـح لاير  ٥ 

.فّٛ لصص يًرؼح ٔ لصائض كثٛغج  ٦ 

.صفذرّ انغئٛـح جًٛهح  ٧ 

.كم لصح ذؼطُٛا انرؼانٛى االساللٛح  ۸ 

.أَا أدرفظ ْظا انكراب يؼٙ صائًا  ٩ 

.ألٕل انمصص يٍ ْظا انكراب ألصضلائٙ  ١٠ 

.أَا أدة ْظا انكراب كثٛغا  ١١ 

.انكراب سٛغ جهٛؾ  ١٢ 

Paragraph: 06 

فصلي /صفي  (My Class) 

 

.أَا طانة ٔ أَا أصعؽ فٙ انصف انؼاشغ فٙ انًضعؿح انثإَٚح  ١ 

.يضعؿرٙ جضٚضج ٔ جًٛهح  ٢ 

.صفٙ ٔالغ فٙ انطاتك انثاَٙ لغب غغفح انًضعؿح  ٣ 

.صفٙ ٔاؿغ َٔظٛف  ٤ 

. يٍ انكغاؿٙ ٔ انًكاذة نهطالب ٔ انطانثاخ35ُْان   ٥ 

.نصفٙ تاب كثٛغ َٔافظذاٌ جًٛهراٌ  ٦ 

.فٙ صفٙ ؿثٕعج طكٛح  ٧ 

.ذٕجض ؿهرا انًٓمالخ ٔ سًـح يصاتٛخ فٙ صفٙ  ۸ 

.ٔ ؿمف صفٙ ٔ جضاعِ تاالنٌٕ االتٛض  ٩ 

.ْٕ ػغٚف فصهُا.ْظا ػكغيح   ١٠ 

.ػيالئٙ كهٓى يؤصتٌٕ  ١١ 

.صفٙ يكاٌ جًٛم  ١٢ 

 

 

 

 

 



Paragraph: 07 

والدتي/أمي (My mother) 

 

.االو ششص يٓى فٙ االؿغج  ١ 

.ٔ أيٙ أدثٓا كثٛغا يٍ تٍٛ جًٛغ انُاؽ  ٢ 

.ٔ ْٙ أٚضا ذذثُٙ كثٛغا  ٣ 

.إؿى أيٙ يغٚى ْٔٙ يؼهًح فٙ انًضعؿح انُٓضٚح انًثانٛح  ٤ 

.ذـرٛمظ كم ٕٚو يثكغا  ٥ 

.ٔ ذطثز نُا انفطٕع ٔ انغضاء ٔ ذظْة انٗ انًضعؿح كم صثاح  ٦ 

.أيٙ ذٓرى تٙ ٔ ذـاػضَٙ فٙ صعاؿرٙ  ٧ 

.ٔ ذـٓغ ػُضيا أكٌٕ يغٚضا  ۸ 

.أيٙ ػهًرُٙ أًْٛح انؼهى ٔ انؼًم  ٩ 

.ٔ ْٙ ػهًرُٙ أًْٛح االسالق انكغًٚح يٍ انصضق ٔ االصب  ١٠ 

.ٔفٙ َظغ٘ ْٙ ؿٛضج يذرغو ٔ أو يثانٛح  ١١ 

"ٚا عب ادفظ أيٙ ٔ أتٙ"أيٙ سٛغ انُاؽ   ١٢ 

 

 

 

 

Paragraph: 08 

صديق المفصل/زميلي/صديقي (My Friend) 

 

.تٛرّ لغٚة يٍ تٛرٙ.صضٚمٙ انًفصم دايض  ١ 

.َذٍ َضعؽ فٙ صف ٔادض فٙ انًضعؿح انثإَٚح  ٢ 

.ْٕ طانة طٔ ػهى ٔ سهك  ٣ 

.ْٕٔ طانة يجرٓض ٔ طكٙ جضا  ٤ 

.ْٕٔ ػغٚف فصهُا  ٥ 

.ْٕٔ صائًا ٚكًم ٔاجثاذّ فٙ انٕلد  ٦ 

.ٔ ْٕ ٚـاػضَٙ فٙ انضعاؿح  ٧ 

.َهؼة فٙ يهؼة انًضعؿح كم ٕٚو يـاء  ۸ 

.أتٕ دايض ْٕ طثٛة ٔ أيّ يضعؿح فٙ يضعؿرُا  ٩ 

.صضلٙ ٚذة انـٛالح ٔ انـثادح ٔ انغٚاضٛاخ  ١٠ 

.ٔ ْٕ ٚغٚض اٌ ٚهرذك فٙ كهٛح انُٓضؿح  ١١ 

.ٔ اَا ؿؼٛض جضا تًصادثرٙ يؼّ  ١٢ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraph: 09 

أستاذي/مدرسي  (My Teacher) 

 

.يضعؿُا ؿٛض أدًض   ١ 

.ْٕ عجم طٛة طكٙ طٔ ػهى ٔ سهك  ٢ 

 ٣ ْٕ ٚضعؿُا انهغح انؼغتٛح

 ٤ ٚأذٙ كم ٕٚو فٙ فصهُا فٙ انذصح االٔنٗ

.ْٕ ٚضعؿُا انهغح انؼغتٛح فٙ انصف انؼاشغ  ٥ 

 ٦ ْٕ  ٚؼًم فٙ يضعؿرُا يُظ ػشغ ؿُٕاخ

.ْٕ يٍ أفضم انًضعؿٍٛ فٙ انًضعؿح  ٧ 

ػُضيا ٚضعؽ صعؿا جضٚضا ٚشغح كم جًهح ٔ ٚكرثٓا ػهٗ انـثٕعج يغ يؼُٗ انكهًاخ 

.انصؼثح  

۸ 

.ْٕ ٚفصم لٕاػض انهغح جٛضا جضا.سطّ جًٛم جضا.  ٩ 

.اؿًٓا ؿؼاص.نّ اتُاٌ ٔ تُد ٔادضج.تٛرّ لغٚة يٍ انًضعؿح  ١٠ 

.ْٙ ذضعؽ فٙ انًضعؿح االترضائٛح.ػٔجرّ يضعؿح فٙ يضعؿرُا.  ١١ 

.نحن الطالب نحبه و هو يحبنا.   
 

١٢ 

 

 
 


