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       Exercise Oneالتمرين األول 

 تغييره:   محولوا الجمل المفردة في الجدول التالي الى مثنى وجمع وغيروا ما يلز  -
- Change the singular following sentences into dual and plural then change what is needed: 

 ( Dualالمثنى )    ( Singular)المفردةالجمل 
 تكسير( -  مؤنث   -مذكرالجمع )

Plural;( masculine- feminine-broken) 

   .فيدا  م   كتابا   التلميذة  إشَتَرت  -1

   .حا  ر  فَ  عب  الفائز  جاَء الّل  -2

   ة  تشرب  الحليَب.القط   -3

   ونة . لَ الفراشة  الم   طارت   -4
 

 

       Exercise Twoالتمرين الثاني 

- Write appropriate questions to the following sentences:            - كتبوا االسئلة المناسبة للجمل التالية: أ  

الحلوى.                           …………………………………………………….؟  حب  أنعم,  -1  

ذهُب الى المدرسِة صباحاً.                 …………………………………………………….؟ أ   -2  

والحمُد هلل.                          …………………………………………………….؟  أنا بخير  -3  

.                     …………………………………………………….؟   - 4 يعيُش خالي في بيروت   

سبوعاً واحداً.                  ……………………………………………………؟ أي د  سيبقى ج   -5  

محمٌد.                                 …………………………………………………….؟  إسمي -6  

 

       Exercise Threeالتمرين الثالث 

 - رتبوا الكلمات التالية لتكوين جمال مفيدة:
- Rearrange the following words to make meaningful sentences: 

………………………………………………….               ق رَب.  – خالد   –يسكن    –نا بيت   -1  

………………………………………………….               صباٍح. –يصيح     –الديك   –ل  ك   -2  

…………………………………………………..             بعَد. –عيد   –رمضان   –الفطر   -3  

…………………………………………………..             في. –خي أَ  –باق  السّ   –شارَك  -4  

………………………………………………….                  كثيرا .  –  أ حب   –أرسَم  –ن  أَ  -5  
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       Exercise Fourالتمرين الرابع 

ضداد الكلمات التالية: أكتبوا أُ  -  
- Write the opposites for each of the following word: 

 بداية  ُممتعة  قديم  غادر   قليل   غامق  قريب  ب عد  

 
 

        
 

 

       Exercise Fiveالتمرين الخامس 

Wإقرأوا النص التالي جيدا : التاليةثم اجيبوا عن االسئلة     - 
-Read the following text thoroughly, the answer the following questions: 

 رحلة الى مصر
 

َق م ختلفة . تقول  ه دى: م صر  َبَلٌد َكبيٌر َوَجميٌل.َذَهَبت ه دى إلى م صَر في    َتشتهر  مصر  ع طلة  الّصيف  َوزاَرت مناط 
  . , وخصوصا  األهرامات  التي بناها الفراعنة  قبل آالف الّسنين   بالّسياحة  واآلثار 

, وهو   . ويشتهرون بأنواع الفنون  ة العربيةَ العالم . َيَتَكّلم  المصريوَن اللغفي  اأَلنهارطول  أ من ويوَجد  ايضا  نهر  النيل 
،على ساحل  البحر  األبيض  َتَقع     التي َذَهبت ه دى الى مدينة  اإلسكندرية  وهي مدينٌة سياحيٌة جميلٌة.  المتوسط 

 
 بماذا تشتهر مصر؟  -1

 . .…………………………………………………………………………… 

 اين  تقُع مدينة األسكندرية؟  -2

 . ..…………………………………………………………………………… 

؟  -3  ماذا يتكلُم المصريون 

 . ..…………………………………………………………………………… 

؟  -4  متى ذهب ت هدى الى مصر 

 . ..…………………………………………………………………………… 

 :Translate the following words to English -                             اإلنجليزية:ترجموا الكلمات التالية للغة  -5

 )األهرامات( …………………….. .               ) ساحل( ……………………… . 

 .   ( ……………………….الفنون) الفراعنة( ………………………. .               )
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       Exercise Sixالتمرين السادس 

أدخلوا الضمائر التالية على الُجملة وغيروا مايلزم تغييرهُ:  -  
- use the pronouns below in the sentence in the table below and change what is needed: 

.وم  الن   ن أقرَأ قصة  قبلَ أَ أنا أ حب   أنا 
 أنتما 
 هي 
 هما 
 نحن   
 هم 
 انتم 

 

 

       Exercise Sevenالتمرين السابع 

 : من المربع مناسب  مكان وأزمان ف ظرراغات التالية بإمألوا الف -
- Fill in the following blanks with a suitable Time or Place Adverb from the box: 

 

ن اكمَل صلتي.أَ أ َحّضر  واجباتي المدرسية…………………..  -1  
ل ……………….. المدرسة.حَ أشتري الحلوى من المَ  -2  
يذهب  علٌي الى المدرسة  ……………………… . -3  
4- . يأتي َرمضان ………………….. العيد   
الطاولة .تنام  القطة  ………………..  -5  
نتهيت من كتابة  واجباتي …………………. .إ -6  
ماء  ……………………. .جوم  في الس  تظهر  الن   -7  
ي ………………………… .دّ سأزور  بيَت جَ  -8  
مس  حارٌة ……………………… .الش   -9  

 

 

غداٌ  -ُظهراً  -مس  أ –تحت   –صباحاً  -مساءاً  –قبل   –ب عد   –أمام   
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       Exercise Eightالتمرين الثامن 

 - التالية: عبارات الب  نينمستعي ي(حّ الصّ   عامعن )الط   كلمة 50 عن  لال يقكتابة نص تعبيري  -
  . السوق  من هتفضل ان تشتريالذي طعام ال - الفواكه والخضروات المفضلة لديكأنواع  -  أهمية الطعام ألجسامنا

- Write a paragraph not less than ( 50) words about the Healthy Food by using the following 
statements:-  
The importance of food for our bodies - Your favourite fruit and vegetables - Which food 
would you like to buy from the market? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….….……. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………...   . 

 

 

       Exercise Nineالتمرين التاسع 

إسم اإلشارة المناسب من بين األقواس في كل من الفراغات التالية: كتبوا إ -  
- Fill in each blank below with the most appropriate Demonstrative pronouns in the bracket :  

 

 (هؤالء  –هاتان   –هذان   –هذه  -هذا )

 

1-  .  ................... القلمان  جميلن 
2- .  ................... مدرستان  كبيرتان 
 ...................االرنب  سريٌع.-3
 ...................تلميذاٌت م هذباٌت.-4
 ...................أشجاٌر عاليٌة. -5
 . االحتفال.................. المعلموَن المكرموَن في -6
 .................... صديقتي سعاد -7
 ...................العبوَن ماهروَن. -8
 ...................أخي الصغير محمد.-9

 ...................شارٌع كبيرٌ -10
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       Exercise Tenالتمرين العاشر 

 : مفيدة ةالكلمات التالية في جملكل كلمة من  وادخلأ -
- Use each word from the following words in a meaningful sentence:  

  . .................................................... ......................... .................                        م َرتبة

 ..................................................... ..........................................                          الّسفينة  

 ..................................................... ......................... .................                           َتَتَجّول  

 ..................................................... ......................... .................                            الغيوم

 ..................................................... ......................... .................                            ممتعة

                                       

 


