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       Exercise Oneالتمرين األول 

 - :من األسماء اآلتية  األمرو  المضارع الفعل الماضي و  واإعط -
- Give the verb to the past verb, the present verb and Imperative verb from the following words:-   

 

 األمرفعل  الفعل املضارع الفعل املاضي الكلمات
    الرَّكوب 

    اللَّعب

    الشَّرب

    الْنجاح

    الِقراءة 

    الرَّكض

    السَّباحة
 

 

       Exercise Twoالتمرين الثاني 

- :جمع المذكر السالم من الجمل التالية وإذكر مفرده ثم بيَّن موقعُه من اإلعراب وعالمة إعرابه واإستخرج -  
- Find out the Masculine Plural from the following sentences then give the Singular and their signs :- 

 الجمل جمع المذكر السالم مفرده  موقعُه من اإلعراب عالمة إعرابه  

    
إحتفَل الًمعلموَن ِبنهايِة  

.  العام الدراسيَّ

    
أمسى الَفائزوَن  

 َفرحيََّن. 

    
يرضى هللُا َعْن  

 الصادقيََّن. 

    
َكّرمِت الُمديرُة 

 الُمجتهديَن. 

    
كاَن التالَّميُذ 

 حاضريَن. 
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       Exercise Threeالتمرين الثالث 

لوا الـجمل التالية من الـمفرد إلى الـجمع وَغيِّروا ما َيلَزم:-  َحوِّ
 -  Change the following sentences from singular to plural amending what’s needed: 

 الُجمل بصيغة المفرد  الُجمل بصيغة الجمع 

 . َذهبِت البنُت إلى مدَرسِتها 

 . األُب دائمًا ُيعطي النصيحةَ  

 هذا الُمَعلُِّم زاَر َصفَّنا. 

 . الّشجرُة َعالية  ِتلَك  

 ُيطيُع الُمهذُب والديِه. 
 

 

       Exercise Fourالتمرين الرابع 

 :إمألوا الفراغات في الـجمل التالية بأداة نصب مناسبة  -
- Fill in each blank in the following sentences with an appropriate Subjunctive Particle    :  

 

 

 .َيفوَز بالُمباراةِ    ................َيتدرُب الالعُب  -۱
 أتأخَر َعْن الُموعدِ   ...... .......... -٢
 . ُأحقَق ذاتي   ................أعَمُل ِبُجهٍد  -٣

 الّسباحَة.أتعلَم    ................ أذهُب إلى الَمسبحِ  -٤
 .ُتساعَد الناَس   ...... ..........ُيعِجُبني   -۵
 .أستريَح مْن َضغِط الحياةِ   ...... ..........ُأسافُر  -٦
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       Exercise Fiveالتمرين الخامس 

 : إمألوا كل من الفراغات في الـجمل أدناه بالكلمة األكثر مناسبة من بين القوسين -

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

رًا   -۱  (      َأنْ  –َفَلمْ  – َكيْ )      .أفَهَم الدَّرَس  ....................َوَصلُت ُمَتَأخِّ
   ( ال – َليَس  – َلـمْ )    .ُيشاِرُك الاّلِعُب في الـُمباراِة إذا كاَن ُمصاباً  ........................ -٢
َثتا في األجِتماِع . ........................  -٣  (هذانِ  – هاتانِ  – هؤالءِ )     ُهـما اللَّتاِن َتـَحدَّ
 (إسـَمعا – َتسَمعُ  – ِإسـَمْعنَ )      . َكالَم اأَلهلِ  ......................... يا َبنات -٤
 (َيأُكلُ  – َيأُكلوا – َيأُكلونَ )     .الـحلِوّياتَ  ........................ اأَلوالُد َأنْ  على يـُِحب   -٥
 (َصَنعنَ  – َصَنَعتِ  – َصَنعوا)     .اللَّذيَن َأكلناهاالَكعَكَة َونـَحُن   ........................ُهنَّ  -٦
  (مـُمِطَرةً  – مـُمِطَرةٍ  – ُمـمِطَرة  )       .  ........................ َأمَسِت الُغيومُ  -۷
ّباكِ   ........................ساَرة وَفَرح  -۸  (شاَهدوا – شاَهْدنَ  – )شاَهَدتا     .الِقطاَر ِمن الش 
ةَ  -۹  (ــــــــــها – ـــــــهُ  –ـــــــــُهم )      أَلصِدقائي.  ........................ُكلَّــــ  َقَرْأُت الِقصَّ

 (َلـمْ  – ما – ال     .َينَجْح الّطاِلُب الَّذي أَهـَمَل واِجباِتهِ   ........................ -١٠

 

       Exercise Sixالتمرين السادس 

 أكتُبوا الضمير الـمتصل الـمناسب في الفراغات في الـجمل أدناه: -
- Fill in the blanks below with an appropriate attached pronoun: 

ُم َلَك َصديقاَي َأحـَمد وَعّمار. َسلِّـْم َعَلـــــ   -۱  . ........................ُأَقدِّ
     في ُمساَبقاِت الـَمدَرَسِة.  ........................ُهـم َيشَتِركــ  -٢
 .........................َأنـَهينا ِدراَسِتنا َوَسَنـحَتِفُل ِبَنجاِحــــ  -٣
  .َكعكًا َلذيذاً ........................َسَحر  َونور  َصَنَعـــــ  -٤
   . ........................َأشُعُر ِبَأَلـٍم في رأســــ  -٥
 ؟في ُنزَهٍة في الـَحديَقةِ   ........................ ـ َرْأُيـــَأيَُّتها التِّلميذاُت ما  -٦
  في َفعاِلّياِت األحِتفاِل َغدًا.  ........................َوَمها َسَتشَتِركــ  بان   -٧
  يا َعبير؟ ............... َهْل َأكَمْلِت واِجباِتــــ -٨
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       Exercise Sevenالتمرين السابع 

روا -       كتابة الجمل في الجدول التالي بصيغٍة صحيحٍة وّغيروا ما يلزم فيها مع تحريك نهايات الكلمات: َكرِّ
- Correct the sentences in the table below and write them in the left column with the right stroke at the end of 
each word: 

 الجمل غير الصحيحة
Incorrect sentences 

 الصيغة الصحيحة للجمل
Corrected sentences 

  ماُء ملئ  بالغيوِم.أمسى السَّ 
  أولئك هدايا التالميُذ اللتان حصلوا على عالماٍت عاليٍة. 

  يجب عليَك أن أفعُل ما قاله المعلمُة.
  اشتركَن بالمسابقِة مولعات  بالرسِم.تلك الرساماُت الذيَن 

  َنظَّف زينب وسعاد خزانتهم ووضعَن فيها مالبسهم.
  قاَل ُأّمي ُأطفئ الضوء وأذهبوا الى فراشَك.

  تستعيران نور وزينب الكتاب العلمية من المكتبِة.
  كانوا الفالحاِن يحصد الثمار بهّمٍة ونشاٍط.
  ال يستمتعوَن العائلُة في رحلتهم الماضية. 

  ليست الوقُت طويلًة لألفطار.
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       Exercise Eightالتمرين الثامن 

    إقرأوا النَـّص أدناه واإلجابة عن األسئلة التالية : -
- Read the text below then answer the following questions: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َمْن أْخَترَع َقَلَم الحِبِر؟ -1  
 ............................................................................................................................................  ................................................................ . 

ماذا كاَن "واترمان" َيْعَمُل؟ -2  
 ............................................................................................................................................  ................................................................ . 

ِممَّ َسِئَم "واترمان"؟ -3  
 ............................................................................................................................................  ................................................................ . 

َمتى َحَصَل "واترمان" على َشهادٍة إلْختراعِه؟ -4  
 ............................................................................................................................................  ................................................................ . 

ائِل الذَّي إخترعُه؟ماذا  -5 سمَّى "واترمان" َقلَم الحِبِر السَّ  
 ............................................................................................................................................  ................................................................ . 
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َتُدُلك على أنَّ الحاجَة ُأُم اإلختراِع:إستخرج ِمْن النَِّص الجُملَة التَّي  -6  
 ............................................................................................................................................ ................................................................ 

 ............................................................................................................................................ ................................................................ 

 ...........................................................................................................................................................................................................  . 

بارات  التَّالية :×عالمَة خطأ )( أو √َضْع َعالمَة صح ) -7 -( أماَم الع   
.      )        ( -أ "لويس واترمان" هَو ِسمسار  إنكليزيَّ  

في إختراٍع ُينِظُم َتدفِق الحبِر إلى رأِس الَقَلَم.     )       (َفكَّر "واترمان"  -ب  
باط ۱۳في  -ج "واترمان" على َشهادٍة إلختراعِه.  )       ( َحَصلَ  ٤٨۱۹ شَّ  
َسمَّى "واترمان" الَقَلَم بإسمِه.  )      ( -د  

 

8- : ماَء واألفعاَل والُحروَفَ وَضعها في الجَدول    -إستخرج من النَّص  األسَّ
 

 األسماء األفعال الحروف
   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 


