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 عبر عن الصورة بجملة مفٌدة
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 :اإلمالء

 أكتب ما ٌملى علٌن
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 لكن التلوين الرسومات بعض التالميذ االستئذان آداب

 وغضب فلمحه احتاج إذن اللون ألوان األخضر

 خطأ وهذا أستأذن زميلك استأذنت بذلك فأخبر

 أدواته وليحضر السليم التصرف سأعتذر خطأك ستصحح

 اإلسالم إليه أستاذي شكًرا بعضها زميله كاملة

 


