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       Exercise Oneالتمرين األول 

 : أكتبوا التصريف الُمناسب لألفعال حسب ضمير الفاعل في الجدول التالي   -

-   Complete the table below with the right conjugation of the verbs according to the form of 

the pronoun:    
 

 هوَ  ه يَ  أنا  أنتَ  أنت   َنحنُ  ُهما 
 َكَتبَ       
 زارَ       
 َلع بَ       
 َدَخلَ       
 َجَلَس       

 

 

 

       Exercise Twoالتمرين الثاني 

 - : بين االقواسإمألوا الفراغات التالية بالكلمة المناسبة من    -

-  Fill in the following blanks with the most appropriate word from the brackets:    

 

(هذان-  هذا)  .الَقَلمان َجميالن.........................  -1  
زاَنةَ .........................  -2 (أنا-  نحنُ )  .ُأَرت ُِّب الخ   
ن.........................  -3 (أكلُ - أشَربُ ) .الَحليَب الساخ   
(أكُتبُ - َتكُتبُ ) .الَدرَس ......................  أنتَ -4  
َتي َصباحًا. ................. -5 (أزورُ  - أذَهبُ ) جدَّ  
 

 

       Exercise Threeالتمرين الثالث 

 - : وِضّدها من الصف الثّاني ِصلوا بين كل كلمة من الصف األول      -

-     Match each word from the first row with its opposite in the second row: 

 
 عالية       َتْنسيان     َطويل َبعيد  َعريض         أولً  َكثيرة        َقوي 

 
 
 

 َتَتذكَّران  َقصير  واطئة َضيقِّ  أخيراً       قريب         َضعيف        قليلة
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       Exercise Fourالتمرين الرابع 

     أربط بين العبارات في العمود األيـمن والعبارات المناسبة من العمود األيسر: -
- Join each statement from the right column with the most appropriate from the left column: 

 . في الطابق  الثِّاني ..……         ......                              الَخميس يأتي َقبلَ  -1
مُس طال عةٌ  .……                 .....          َيبني ُعصفوٌر عشًا صغيرًا فوقَ   -2  .والشَّ
 .يوَم الجمعة .……              .....                         َكبيٌر  الفيُل حيوانٌ  -3
 . ولُه َخرُطٌم طويلٌ  .……                          ..                    ... الجوَّ َجميلٌ  -4
 . ُغصن  َشَجرٍة َكبيرةٍ  .……                                           .......   َتَقُع ُغرَفت ي  -5

 

       Exercise Fiveالتمرين الخامس 

 : الف راغات في الجمل التالية بالكلمة  المناسبة من بين القوسين إمألوا -

- Fill in the blanks in the following sentences with the most appropriate word from the 

brackets: 

حُن ................ . -1 ائريُّ ال)                    الطِّاولُة .............. َوالصَّ  الدائ ريُة( –دِّ
يارُة ................ .                   -2  الَحمراُء(          -) األحَمرُ   الم عَطُف .............. َوالسَّ
َمَكُة .................. .                  -3  ُة(الرَّمادي –) الرَّماديُّ   الفيُل ................ َوالسَّ
 الُمسَتطيُل(       –) الُمسَتطيلٌة   الباُب ............... َوالُعلَبُة .................. .                    -4
زاَنٌة ................... .       -5  َبيضاُء(  –) ُبنِّيٌّ    في الُغرفة  َسريٌر ................. َوخ 
 أسوٌد( –) َزرقاُء   .  ساعٌة ........................ هذا ُكرسيٌّ .................. َوت لكَ   -6

 

       Exercise Sixالتمرين السادس 

 - : أُعطوا معنى الكلمات  التالية َوَضعوها في جمٍل مفيدةٍ  -

- Give the meaning for each one of the following words and use it in a meaningful sentence: 

 .................................................................... .                .................:  التِّمرَ   -۱

يف -٢  .................................................................... .          : .................      ُمخ 

 . ....................................................................                     ..............: ُمبلََّلة -٣

 ..................................................................... .               : ................  النَّجدة  -٤

 ...................................................................... .         .: ..................َمل ك الغابة -٥
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       Exercise Sevenالتمرين السابع 

   :أكملوا الجدول التالي بالفرد او المثنى من الكلمات  الموجودة فيه  -

-  Fill in the table below with singular or dual: 

 َمْوزة  قِطة  طاِّبق 
 الُمفرد

(Singular) 

  ُمعَلِّمان  أََسدان   َكبيَرتَان
 الُمثنى

(Dual  (  
 

 

       Exercise Eightالتمرين الثامن 

 - : كونوا ُجمالً فعلية حسب الصورة  -

- Write verbal sentences according to the pictures:   

  
1- ...................                                    2- ...................  

       
  

3- ...................                                    4- ..................      . 
      

 

 

       Exercise Nineالتمرين التاسع 

 - : في النص التالي  حروف الجروخطين تحت  حروف العطفضعوا خطاً تحت  -

- Put ONE line under the Conjunction Particles and TWO lines under the Prepositions: 

 ثاِمٌر وَكِريم 
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       Exercise Tenالتمرين العاشر 

      - : أسميةَرتِبوا الكلمات التالية لتكوين ُجمالً  -
- Rearrange the words below to make Nominal Sentences: 

 . ............................... .................................................                         البنتُ  –تأُكُل  –الطَّعاَم 

 . ............................... .................................................                        الولدُ  –يلعبون  –بالُكرة  

 . ............................... .................................................                  الطفلُ  –على الكرسي  –جالٌس 

 . .................. ..............................................................                  الكتابَ  –سال ُم  –الَثقيَل  –يحمُل 

 . ............................... .................................................                         َنظفُ تُ  –سلمى  –البيَت 

 


