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       Exercise Oneالتمرين األول 

م ) )ال التعريف ( للكلماِت التالية واضع  -  - : َضعوها في جمٍل مفيدٍة  وَغيِاروا ما يلزم ثم  ( أم     ا موضحين حركة الّلا
 -Put(ال) for each one of the following words showing the right stroke on (Laam), (), then put them in 
meaningful sentences  and change what is needed: 

 .................................................................................. .     ...................ابٌب :    -1

 ......................................................................................................... .    .................تْلميٌذ:  -2

 .......... . ....................................................... ......................... ..............    ...................ُمثَ لٌَّث:   -3

 ................................................................................................... . ...................    : َكْلبٌ   -4
 .             ....................................................... .      ................... :  ارِعٌ ش -5 

 

       Exercise Twoالتمرين الثاني 

 :باللغة األنكليزية  من الصف الثانيمعناها الصف األول و من كلمة بين كل  واِصل -
- Match each word from the first row with its meaning in the second row.  

ه ال   رالش            وج   سنان األَ          ن   ق  الذ           ف   اأَلن        اأُلُذن          م     فَ ال             عينال            ع 

 
The ear     The eye    The chin    The face    The nose    The teeth   The Hair   The mouth 

 

       Exercise Threeالتمرين الثالث 

لوا الجمل في الجدول أدناه من صيغة  - : المفرد المذكر إلى صيغة المفرد المؤنث وغيِاروا ما َيلزمَحوِا  
- Convert the singular Masculine sentences in the table below into singular Feminine and change what’s needed 

 الجمل بصيغة المفرد المؤنث 
 (singular Feminine) 

 الجمل بصيغة المفرد المذكر
 (singular Masculine ) 

 . هذا ِطفٌل َصغيرٌ  
 .ُمهاذبٌ  الط البُ هذا   
يطٌ    .هذا الَفّلاُح َنش 
 هذا الُمَعلُم ُمخلٌص. 
 في البيِت.يعمُل هذا أبي  
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       Exercise Fourالتمرين الرابع 

 ترتيب الكلمات أدناه لتكوين جمل مفيدة كما في المثال: أَِعدوا -
-  Rearrange the following words to make meaningful sentences as shown in the example: 

 

 .تأكُل البنُت الت فاَحَة ال َحمراء      الُتفاَحة –تأكلُ  – ال َحمراءُ  – البنت (:  Example) مثال
 

وقِ  –  َذَهبت   -إلى –  َحنانُ  -1     ........................................................... .              السا

    ........................................................... .       في  - التالفاز - خالي – ُيشاِهدُ  – َمساءال   -2
تاء – ال َمطرُ  -   َيَتساَقطُ  - فصلفي  -3      ........................................................... .        الشا

رُب  -4       ............................................................ .              ال بارد  –أبي -ال عصير  –َيش 

ِف   -في   -هَي  –اأَلول  -5       . ............................................................       تلميذةٌ  –الص 

 

       Exercise Fiveالتمرين الخامس 

 الجدول أدناه معناها باللغة األنكليزية: ُأكتبوا تَـحت ُكلا كِلمة في  -
- Write the meaning of each word in the table below its meaning in ENGLISH: 

 

تي َقَفص شاِطئ َنحَتِفلُ  الَعشاء ُغرَفة  الكلمة ُغيومال   َجد 

       Meaning 

فُ  ُتِعد   َرَقَبة غصانأَ  ِمرآة  ُبر ج  الكلمة يف ص  ال ُيَنشِا

       Meaning 
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       Exercise Sixالتمرين السادس 

 صححوا ما تحتُه خط في الجمل التالية: -
- Re-correct what is underlined in the following sentences: - 
 

Correct sentences الصحيحة    / الجمل  
 الجمل غير الصحيحة

Incorrect sentences 

 أنَت َأذهبُ  إلى المدرسِة. 

اخن.   اي الس   َأنا تشربين الش 

 َأنِت تأكلُ  الكعَك اللذيذَ . 

 هو  تدرُس  الدرَس. 

 هي َيلَعبُ  بالُكَرِة.  
     

 

 

       Exercise Sevenالتمرين السابع 

مائَر المذكورة على الجملة في الجدول التالي وَغيِاروا ما يلزم -  :  أدِخلوا الضا
- Use the pronouns below in the sentence in the table below and change what is needed: 

َرَسةِ  ةِ ل  الس   ةَ ُكرَ  لعبُ أَ  اأن  اأن  . في ال َمد 
 َأنتِ  
 هي 
 أنتَ  
 هو 
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       Exercise Eightالتمرين الثامن 

فوا -  الجدول أدناه:األفعال التالية وفقًا للضمائر في  َصرِا
Conjugate these words according to the pronouns in the table below: 
 

 

 األفعال هي أنت    هو أنا أنت  

 سافر       

 ك ت ب       

ب         ل ع 

ن ع         ص 

ك ض         ر 

 ط ب خ       

 
 

 

       Exercise Nineالتمرين التاسع 

 :ضدهاُأكتبوا َتـحت ُكلا كِلمة في الجدول أدناه  -
- Write the opposite of each word in the table below: 

 

 الكلمة َقريب َتنسى  كبير َقبيح  َسعيد  حار َفوق 

       opposite 

 الكلمة َقبلَ  َعريض  َطويل  َذَهبَ  بأَ  َأبيض  صاِفَيةٌ 

       opposite 
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       Exercise Tenالتمرين العاشر 

 -: من بين األقواس أو الضمير المناسبإمألوا الفراغات التالية بالفعل المضارع  -
- Fill in the following blanks with the most suitable Present verb or Pronoun from the 
brackets: - 

 

 ) َيدرُس ، َتدرُس ، أدرُس (.             الولُد ....................... كثيرًا. -1
 األُم ....................... على تربيِة أوالدها. ) َيَسهُر ، َتَسهر ، أسهُر (. -2
 ) هي ، هو، أنِت (  ..................... من يشرح الدرَس المعلُم  -3
 ) َيكتُب ، أكتُب ، َتكتُب (          ...................... الطالبُة الَدرَس. -4
 ) تشرُب ، أشرُب ، َيشرُب (          ..................... الطفُل الحليَب.  -5
 ) َيغسُل ، َتغسُل ، أغسُل (             .................... البنُت األطباَق. -6
 ) هي ، هو ، أنَت (            .................... يركُب الدراجَة.  -7


