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       Exercise Oneالتمرين األول 

  -  َحو ِّلوا  األفعال املاضية التالية إىل مضارع ثـم إىل أَمر وأدخل فعل األمر يف جـملة مفيدة:-
-  Change the following past tense verbs into present then into imperative and use each imperative in a meaningful   

sentence: 

 .  ...................................................................................................................              .....................               .....................:   َشِربَ  -١
 .  ...................................................................................................................               .....................               .....................:  اَسِمعت -٢
روا -٣  .  ...................................................................................................................              .....................              .....................:   َحضَّ
   . ...... .................................. . .........................................................................              .....................                 .....................:   َقاال -٤

 ..................................................................................................................               .....................              .....................:    َكَتبنَّ  -٥

 

 

       Exercise Twoالثاني رين التم

 : -فعٍل وغَّيَّ ما يلزم تغيَّيُه:أداة جزم ُمناسبة على كلِّ فعٍل من األفعال يف اجلدولِّ التاَّيل مث أكتْب ُُجالً ُميدة لكلِّ    واأدخل -
- Use an appropriate Jussive Particle with each verb in the following table and put each of them in a meaningful 

sentence modifying what is required: - 

 األفعال أداة الجزم  الجمل
 ُأسافر   
 َيطلبون   
 أمشي  
 َيبقى  
 َيرمي  
 َيفهمونَ   
 َيترك  
 َقّضى  
 َصامَ   
 َقالَ   
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       Exercise Threeالتمرين الثالث 

  مع التركيز على األزمنة : َترجموا النَّص إلى اللغة األنكليزية
- Translate the following text into English focusing on the tenses: 

 زيارٌة إلى ِديْزني الْند
 َقاَل َسعيٌد إنَّها أَجمُل وأْحلى ُعطلٍة صيفيٍة في َحياِتي. ِرحلٌة ُممتعٌة إلى َمدينِة الَمالهي الَفرنسيَّةِ  )ِديْزني الْند(

قي العاَم الَماِضي. ُأفتِتحْت هذه الـمدينَة في  الذَّكرياِت التي ال ُتنَسى، كانت ّهديُة أبي بمناسبةِ َحافلٌة ب  نَجاحي َوَتفوَّ
ياِح َسنويًا،  ١٩٩٢عاِم  في َفرنسا َوُتعتَبُر أكبَر ُمجمٍَّع لأللعاِب التَّرفيهيِة في ُأوروبا، َيُزرُوها ِمئاُت اآلالِف مَن السَّ

غاِر، َوهي َتَقُع في َمدينٍة َتبُعُد َحوالي    ون فيها الَمالهي الُمتَنوَّعَة الُمسليََّة للِكبارِ الذَّيَن َيجدُ  مياًل عن باريَس   ٢٠والصَّ
ُن هذا الُمَجمَُّع ِمن ثالثِة أماكَن رئيّسَيٍة هي: َحديقُة ِديْزني )ا لبارك(، َوُيمكُن الُوصوُل ِإليها َعْن َطريِق الِقطاِر. َوَيتكوَّ

حام في ُعطلِة األسُبوِع, َفقد ُزرناها َيوَم الُثالثاِء. َويوجُد فيها ُمعظُم األسُتديو، َوَقريُة ِديْزني. َوألنها َشديدُة اإلزدِ وَ 
غيِر واألط  باقِ األلعاِب الُممتعِة مثُل ُلعبِة الِفيلِة الطَّائرِة والخيوِل الُمتحركِة وبيِت بيَتْر َبان والَمتاهِة والَعالِم الصَّ

ريعِة وغيِرها  ياراِت السَّ  من األلعاِب.الطَّائرِة وِسباِق السَّ
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
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       Exercise Fourالتمرين الرابع 

 :مع تحريك نهايات الكلمات  ما يلزم فيها وغيِّر بصيَغٍة َصحيحة  يالُجَمل في الجدول التال ِكتاَبةَ  واأَِعد  -
- Re-write the sentences in the table below in a correct form putting the right stroke at the end of each word: 

حيحة  جملالـ   (Corrected sentences) الّصيغة الصحيحة للجمل (Incorrect sentences)غير الـصَّ

  .العٌب َسريٌع َتجري بالُكرةِ هذِه  -۱

٢- .   عادوا الالعبوَن الَّذي ساَفروا إلى ُدبـَيَّ

  .َهذاِن الُعمَّاِل َنشيٌط َيخرجوَن ِمَن الَمصنعَ  -٣

  .َتّسيراِن في الّشارعِ  هؤالِء سّياراٌت َبطيئةً  -٤

  .ُكَل َيومٌ يلعبوَن األوالُد الرياَضَة  -٥

  .سهلةً  ليست الدرَس  -٦

  كانوا الفالحاِن يحصد الثمار بهّمٍة ونشاٍط. -٧

  قاَل ُأّمي ُأطفئ الضوء وأذهبوا الى فراشَك. -٨

  هؤالء الشوارُع نظيفًة. -۹

  .الخزانةِ  َنظَّف زينَب  -۱۰
 

 

       Exercise Fiveخامس ين الالتمر

لُ  -  الُجَمل في الجدول التالي من الماضي إلى المضارع ُثمَّ إنِف الجمل المضارعة بأداة نفي مناسبة: واَحوِّ
- Change the sentences in the table below into present tense then negate them using an appropriate Negating 
Particle: 

 الجمل المنفية في الحاضر 
(Negative Sentences in Present Tense) 

 الجمل في الحاضر
(Present Tense Sentences) 

 في الماضيمل الج
(Past Tense Sentences) 

 ُزارِت الِبنُت ّجدِتها.  

 .أمسٍ يوَم  لي   ُفستانًا  ُأميإشترت   

 .  َعمَل التاّلميُذ َتجاربهم في الُمختبر  

َتحّدث الُمعلُم َمَع تالميذِه َحوَل الواجباِت   
 .الّمدرسيَّةِ 

َل َبعُض النَّاِس الَعمَل في اإلجازاتِ     .َفضَّ
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       Exercise Sixالتمرين السادس 

   : الجدول التالي وَغيِّروا ما يلزمأدِخلوا الّضمائَر المذكورة على الجملة في  -
- Put the pronouns below in the sentence in the table below and change what is needed: 

       

 أان أان َشاهدُت َمسرحيََّة املَدَرِسِة.
 ُهـو  
 ِهيَ  
 َأنتَ  
 َأنُتما 
 ُهنَّ  
 َنحنُ  
 ُهمْ  
 أنتِ  
 أنُتم  
 أنُتنَّ  
 َنحنُ  
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       Exercise Sevenالتمرين السابع 

   -كتابة الُجمل التَّالية بإضافِة ما بيَن القوسين كما في المثال التالي: أِعْد  -
 - Rewrite the following sentences by putting the words given in the brackets in the appropriate place as in the 
example below:   

كثيرة ( –غَّار )الصِبواجباٍت.  ذَ المي ُيَكلَُّف الُمدرَُّس التَّ  /مثال      
.كثيرةٍ  ِبواجباتٍ  َذ الصغَّارِ ُيَكلَُّف الُمدرَُّس التَّالمي  ج/         

َنَطيفة ( –َتمسُح الِبنُت المرآَة ِبِقطعٍة.) الَكبيرة  -1  
..........................................................................................  

َم المديرُ  -2 ل  َقدَّ َثمينة( –للَفائَز َهديًة. )األوَّ  
.........................................................................................  

ورَة بإلواٍن. )الَجميلة  -3 َخشبية( –َيرسُم الرَّساُم الصُّ  
        ...................................................................................  

كبير( –ُيراِجُع التَّلميُذ ُدُروسُه بإجتهاٍد. )اليَّومية  -4  
.........................................................................................  

األخيَرة( –علَن المذيُع األخباَر. ) اآلن أ  -5  
.........................................................................................  
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       Exercise Eightالتمرين الثامن 

    إقرأوا النَـّص أدانه واإلجابة عن األسئلة التالية :  -

- Read the text below then answer the following questions: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
؟الَقْهَوة أكَتَشَف َمْن  -1  

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

 

؟َفَعَل القطيُع ماذا  -2  

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

 

؟ماذا َحدَث للحيواناِت  -3  
...............................................................................................................................................  

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

 

وايُة الثانيُة َحوَل اكتشاِف الَقهوة  -4 ؟ما هي الرَّ  

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

..............................................................................................................................................  
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؟ما هَو الشيُء األكيُد  -5  
...................................................................................................................................................  

 

-ماهو مفرد الكلمات الّتالية: -6  

..................................  الَحيوانات.............................  ُرعيان  

...................................... الّليالي............... ............ ُشجيرات  

.................................... َمصاِدر............................  األحوال  

 

:َتدلُّ على أن القهَوة ُمنبََّهةإستخرج ِمْن النَِّص الجُملَة التَّي  -7  

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

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

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

 

-( أماَم الِعباراِت التَّاليِة:×( أو عالمَة خطأ )√َضْع َعالمَة صح ) -7  
اٌم ِمصريُّ  -أ .      )        (أكتشَف القهَوة َرسَّ  

.     )       (َشَجرَة الُبنَّ ناَمِت الَحيواناُت ُمباشرًة بعَد أن أَكلْت  -ب  

 

 

نةَ إستخرج من النَِّص  -8   -:الكلمات الُمَنوَّ
1- ..................................................2-.............................................................  

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

5-...................................................6-............................................................  

 
    

 


