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التمرين األول

Exercise One

 صنفوا الكلمات اآلتية إلى النكرة والمعرفة وأكتبوها في الجدول التالي- :- Categorize the following words in to (Definite or Indefinite) and write them in the table
below:
َ
(الطّلب – مدرستي – َساعة – ساحة المدرسة – فواكه – لندن – معلم – علبة االلوان – كرة – قطةٌ)

المعرفة
)(Definite
النكرة
((In Definite

التمرين الثاني
 -أكتبوا أضداد الكلمات التالية-:

القديم

-Write the opposites of the following words:

إنتهى

Old

Exercise Two

حزينة
Sad

Finished

التمرين الثالث

ضيق
ّ

Narrow

كبير

نهاية

Big

End

Exercise Three

ت الموجودة فيه:
أكملوا الجدول التّالي بجمع المذكرأو جمع المؤنث من الكلما ِ
 ِ- Fill in the table below with, Masculine or Feminine plural:
المفرد
جمع المذكر
جمع المؤنث

طّيار

عامل

متفوق
ّ

نظيف
ٌ

ظف
مو ّ
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التمرين الرابع

Exercise Four

ت الموجودة فيه:
أكملوا الجدول التّالي بالمفرد أوجمع التكسيرمن الكلما ِ
 ِ- Fill in the table below with singular or broken plural:
المفرد
جمع

التكسير

تلميذ

مدارس

ورقة

طالب

ذكي

أسماك

التمرين الخامس

كتب

Exercise Five

 إستخرجوا األسماء المعرفة من الجمل التالية ثم أكتبوا نوع التعريف:-Find out the definite nouns from the following sentences then write the type of definite:
الجمل the sentences

األسماء المعرفة

نوع التعريف

Definite Nouns

Type of Definite

حب أن أق أر القصص.
 -1أ ُّ
ولد مؤّد ٌب.
-2
علي ٌ
ٌ

السلة أسبوعياً.
 -3ألعب كرة َ
جميل.
 -4مصر بلٌد
ٌ
السيارة سريعةٌ.
َ -5

التمرين السادس

Exercise Six

 -كتابة نص تعبيري ال يقل عن  30كلمة في دفتر الواجب البيتي عن (فصل الربيع) من خّلل التحدث عن هذا الفصل,

ووصف جمال الطبيعة فيه وماهي النشاطات التي تقوم بها في فصل الربيع؟
)-Write a paragraph that is not less than (30) words in your homework book about (Spring season
by talking about this season, describing the beautiful nature and important activities that you
usually do in it in this season.

