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       Exercise One    لتمرين األولا

 -: وأضبطوا المبتدأ والخبر بالشكل من الجمل التالية ( خواتهاإحدى أ وأكان  ) إحذفوا- 

- Remove Kaana or one of its sisters in the following sentences and change what’s required :- 

 ............................................... .                                أصبَح الورُد متفتحًا . -1
 .................................. ..............                                رتفعٌة.رارُة مُ الحَ  ت  ظل   -2
 ............................................... .                             . فائزينَ  قونَ تفو   كاَن المُ  -3
 ............................................... .                                   ليَس المكاُن بعيدًا. -4
  ............................................... .                            مًا.ما يزاُل الجوُّ غائ   -5

 

 Exercise Two       التمرين الثاني

 -إسمية وأدخلوا عليها واحدة من أفعال ) كان وأخواتها ( كما في المثال التالي : كونوا جملً  -
- Make nominal sentences and enter Kaana or one of its sisters as shown in the example :- 

 

 .الماُء بارداً  أصبحَ               .الماُء باردٌ 
1- .................................................                              ........................................................ 

2-        ...............................................                         ........................................................ 

3-          ................................................                       ........................................................ 

4-         .................................................                        ......................................................... 

 

 Exercise Three       التمرين الثالث 
-خبرًا ُمناسبًا لكل  ُمبتدأ فيما يلي: واَضع   -  

- Fill in each blank with a Predicate (َخبَر) for each Nominate (مبتدأ):- 

ُحوَن ........................... -1 هم. الناج  ب نجاح   
. الك تاُب ............................. -2  
جرتان  .......................... -3   . الش 
. ...........................ماُت الُمعل    -4 على التلميذ   
. العاملن  ............................ -5 في الم صنع   
عاليًا. الط ائراُت ........................... -6  
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  Exercise Four      رابعالتمرين ال
 -مفعوالً بِه مناسباً يف الفراغات التالية مستعيناً ابألقواِس ملعرفِة نوع املفعول بِه: واَضع    -

- Fill in each blank with an Object according to what’s in between the brackets: 

 َيحترُم الناُس .......................... )مفرد مذكر(. -1
 إصطاَد الصي اُد......................... )مفرد مؤنث(. -2
 قرأ محمٌد............................... )مثنى مؤنث(. -3
 .............. )جمع مذكر سالم(.ُيكافئ الُمديُر ........... -4
 إقتلعت  األشجاُر ........................ )جمع تكسير(. -5
 َسجَل الل عُب ...................... )مثنى مذكر(. -6
  شكرت  الُمديرُة ....................... )جمع مؤنث سالم(. -7
 ............................) جمع مذكر سالم(.ُيحُب هللُا  -8
 إحتر م  ..................... اإلنسان  )جمع تكسير(. -9

. )جمع مؤنث سالم( -10  َشاهدُت ..................... عديدٍة في التلفاز 
 

       Exercise Five    خامسالتمرين ال

  ::ُمحادثة بينَك وبيَن َصديق لَك، أنَت َتسألُه َوُهَو ُيجيُب ، إستخدم الكلمات الت الية واُأكتب   -
- Write a conversation between your friend and you asking him and he answers; use the following words: 

 

 الكلمات األسئلة واألجوبة
العالم. –أطوُل َنهٍر  -1 س/  ج/ 
اأُلسُبوع. –أوُل َيوٍم  -2 س/  ج/ 
الَعاَلم. –أق دُم َجام عٍة  -3 س/  ج/ 
نة. –أب َرُد َشهٍر  -4 س/ الس   ج/ 
ف. –أن َشُط ت لميٍذ  -5 س/ الص    ج/ 
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       Exercise Six      سادسالتمرين ال

 -عنُه ويمكنك اإلستفادة من النقاط التالية :كلمة  80، ُأكُتب اَمت  مدرسُتك َيومًا رياضياً قأ -
- Write not less than 80 word about a Sport Day in your School; you may benefit from the 

ideas mentioned below:- 
 

دايا -الط لب الفائزون  –الصفوف الُمشاركة  –األلعاب  –الي وم  اله   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Exercise Seven          ابعسالتمرين ال

   :عن األسئلة التالية بواأجو النـ ص أدناه  إقرأوا -
- Read the text below then answer the following questions: 
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    ..........................................................................................................................؟ َلوَحٍة َفن يٍة في العاَلمَماهي أث مُن  –1

َحُة الُموناليزا -2 َرُض َلو   ...................................................................................................................................؟ َأي َن ُتع 

َحة  الموناليزا -3 ُلُغ قيَمُة َلو   ..............................................................................................................................؟ كم  َتب 

حَة الموناليزا؟ -4  .......................................................................................................................................َمن  َرَسَم َلو 

 ..................................................................................................................................... َمن  هي  َصاحب ُة الصورة؟ -5

 .......................................................................................................................َمْن إشترى هذِه اللّوحة ؟ َوبَكِم إشتَراها؟ -6

 
 الكلمات التالية:  جمعُ ماهو  -7

 ........................ َمتحف -3 .................. َلوحة -1

 ........................َفن ان -4 .....................صورة -2

 -: مفيدةٍ  ةٍ جمل َترتيَب الكلمات  لَتحُصَل على اإعادة -8

ْسَم  –بالكلمِة   –يَبقى  – َعْبَر العَيِن   – َمحدوداً  –بَينما   – يَِصُل  – إلى القَلِب   التَّعبير بالكلمِة.  – الرَّ

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

 -( أماَم العبارات التالية : ×( أو خطأ )  √ عوا علمة صح )ض -9

حٍة َفني ٍة في العاَلم  ه ي  -أ َخُص َلو   )       (    .الموناليزاأر 

 .      )       ( َرَسَم الل وحَة الَفن اُن اإليطاليُّ ) ليوناردو دي فينشي( -ب 

 .   )       (إشترى الل وَحَة َملُك إيطاليا -جـ 

ة .  )       ( -د  َسَة َعَشَر كيلوغرامًا م َن الف ض   َدَفَع َثَمَن الل وحة  َخم 
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ت في النَّص: -10  - َهذِه َكلماٌت َمرَّ

 ( الذََّهب. – ّمِلك  – َزوجة  –الصورة   –الفَنَّان  – دوالر  – َمتَْحف  – العالم  – لَْوَحة ) 

 

 هذِه الَكلماُت هي ....................................................................................  ❖

 

 (يَُظن   –إشترى  –َرَسَم ) 

 
 .................................................................................. ّهذِه الَكلماُت هي   ❖

 

 (أو –أما  –بِما  –كما  –َمْن  –فِي ) 
 
 

 ...................................... هل تَحمُل هذه الكلماُت أيَّ معنى ............................... إذاً هي  ❖
 

 -:َنستنتُج أن الكالَم ينقسُم إلى ثالثةُ أقساِم وهي 

1-               .........................2 -                 ........................3 -    .................................                   
 

 

What part of speech are they? 

What part of speech are they? 

Do these words have any meaning? Then what are they? 

We conclude there are 3 parts of speech; 
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    : واإلجابة عن األسئلة التالية  النَـّص أدانه  إقرأوا  -

- Read the text below then answer the following questions: 
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