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أنا ............ .1)
مفتاحتلميذ(ة)بابدرس

  ............  معلمة.2)
أنتَهذاهوهي

أنتَ ............ .3)
معلمةبابولددرس

 ............ بنت.4)
  هي  هوأنتَهذا  

4
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هو ............ .5)
معلمةبنت درسولد

 يفتح الولد ............  .6)
علمالبابالدرس التلميذةا

أنا ............ الباب .7)
تفتحيفتحأفتحتفتح

 ............ تفتح الباب .8)
هو                   أنتَ               أناأنتِ

 Lessons/Leçons 1-2  الدرسان  *  Exercise/Exercice 1 التمرين 5
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 ............تلميذة .9)
هوهذاأناأنتِِ

............  مفتوح .10)
علمالبابالدرس  التلميذةا

 ............ أفتح الباب .11)
أنتَأنا هوأنتِ

أنتِ ............ الباب .12)
تفتحتفتحأفتحيفتح

 Lessons/Leçons 1-2  الدرسان  *  Exercise/Exercice 1 التمرين 6
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هو تلميذ ; ليس ............ .13)
مفتاحاباباتلميذةمعلما

علمة الباب .14)  ............  ا
تفتحأفتحتفتحيفتح

............ هذا باب .15)
ليسبنعمل

16)  ليس الباب  ............  .

مفتوحمفتوحاًمفتوحًمفتوحَ 
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 ............ الولد الدرس .1)
يفتحيكتب تفتحتكتب

أفتح الباب بـ  ............ .2)
فتاح فتوحالفصلالقلما ا

علم ............  بالقلم . 3)    يكتب ا
فتاحالفصل الدرسالباب ا

تفتح البنت  ............  .4)
البابِالبابَالبابُبابً
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يكتب الدرس ............  .5)
التلميذُالتلميذِتلميذُالتلميذَ

هذا ............  الفصل .6)
الباببابالبابُبابُ

هي بنت ............ .7)
علمةُ علمةَا علمةِمعلمةِا ا

علم   ............ الفصل .8) التلميذ وا
 ب                   أيضا             الفي 

 Lessons/Leçons 3-4  الدرسان  *  Exercise/Exercice 2  التمرين 9

Table of Contents - Table des Matières  - Quit/Sortie

Click on the right answer   انقر على اإلجابة الصحيحة   Cliquez sur la bonne réponse



............  الفصل معلم وتلميذ .9)
فيب   أيضامع

 تكتب  ............ .10)
الدرس ثالثا        الدرس الثالث       الثالث الدرس        ثالثا درس

 يكتب درسـ ............ .11)
ـكَـيـهـها              

 تفتح باب فصلـ  ............ .12)
ـهاكِـيـكَ
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 جتلس البنت مع معلمتـ ............ .13)
ـهاـهـكِـي

 ............ درسي .14)
تكتبيكتبأكتبتكتب

............ باب فصلكَ.15)
تفتحتفتحيفتحأفتح

هي معلمة ; ليست  ............ .16)
تلميذةًكاتبةٍكاتباًتلميذة

 Lessons/Leçons 3-4  الدرسان  *  Exercise/Exercice 2  التمرين 11
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1)  ............ الولد على الكرسي .
يتكلميفتحيجلسيكتب

 ليس هذا كرسيا ; هذه ............ .2)
كنبةطاولةمفتاحباب

علم  ............ في الفصل .3) ليس ا
جديدًاجلديدَجديداجلديدُ

علم  ............ التالميذ .4) يجلس ا
    أمام             علىب             في 
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 يتكلم التلميذ ............  درسه.5)
بعلىعنمع

علمة ............ تلميذتها .6)  تتكلم ا
فيبعلىمع

أجلس على الكرسي  ............ على الكنبة .7)
عنأوفيأيضا

............ في فصلنا .8)
نحن                 أنت               هوأنا
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 نحن  ............ معلم جديد .9)
لناليلهلك

 يتكلم الولد مع............  .10)
صديقِهِصديقُهُالصديقَهُالصديقِهُ

 هذه ............ .11)
الكنبةُكنبةكنبةُالكنبة

أجلس على هذا ............ .14)
كرسيّ              الكرسي           كرسيٍّالكرسيُّ

 Lessons/Leçons 5-6  الدرسان  *  Exercise/Exercice 3  التمرين 14
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(13. (please/s.v.p.) تَكَلَّمْ  ............ من فضلك 
أيضاببطءأماماليوم

 ............ مع معلمنا .14)
تكلمناتكلمتَتكلمتْتكلمتُ

علمة ............ .15)  هو ولد ا
اجلديدةُاجلديدةِجديدٍجديد

علم  ............  .16)  هذا كرسي ا
  جديدٍ              اجلديدُ  جديداجلديدَ

 Lessons/Leçons 5-6  الدرسان  *  Exercise/Exercice 3  التمرين 15
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........... لغة جديدة .1)
نفتحنتعلمنكتبجنلس

ليس معلما ; هو ............ .2)
زميلصديقولدطالب

ليس هذا الرجل من هذا البلد ; هو .............3)
جديدطالبأجنبيمعلم

4)   ليست  ............  التي نتعلمها صعبة جدا.
  لغةًاللغةَ             اللغةُلغة
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يتكلم العربية ........... ألنه عربي .5)
أيضاجيداأمامببطء

تتعلمون العربية ............ ال تعرفونها.6) 
ألنكمألنناألنهاألنه

............. ? نحن طالب .7)
من أنتَمِن أنتمأين أنتممَن أنتم

 ............  مع معلمكم .8)
 جتلس يجلسجتلسونجنلس

17 Lessons/Leçons 7-8  الدرسان  *  Exercise/Exercice  4  التمرين
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رأة ألنها ........... في الفصل .9) يعرف هذا الرجل هذه ا
صديقتهزميلتهتلميذتهمعلمته

10)  هو معلم العربية ............ .

اجلديدُاجلديدةُاجلديدةَاجلديدِ
............. درسكم اليوم .11)

كتبتْكتبتَكتبناكتبتم
ال يتكلم العربية ............  ألنه ليس عربيا .12)

ببطء                اآلنبطالقة أيضا

18 Lessons/Leçons 7-8  الدرسان  *  Exercise/Exercice  4  التمرين
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دينة .13) ليس صديقي  ........... هذه ا
بفمنعلى

14)  ............  درسكِ اجلديد .

اكتبااكتبْاكتبياكتبوا
ليس ............ كرسي أجلس عليه .15)

اليوماآلنهناكهنا
دينة .16) ............ هو ? هو في هذه ا

مِن                  مَن                 عنأين

19 Lessons/Leçons 7-8  الدرسان  *  Exercise/Exercice  4  التمرين

Table of Contents - Table des Matières  - Quit/Sortie

Click on the right answer   انقر على اإلجابة الصحيحة   Cliquez sur la bonne réponse



............ الطالب كتابا .1)
يفتحيقرأيجلسيتكلم

2)  ............  الذي تقرأه جديد  .
علم الكتابالكاتبالطالبا

أين صديقك ? ال ............  .3)
أكتبأتعلمأتكلمأعلم

ليست هذه الورقة سوداء ; هي   ............  .4)
  صعبة  مفتوحةبيضاءجديدة

20 Lessons/Leçons 9-10  الدرسان  *  Exercise/Exercice  5  التمرين
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............ الدرس اليوم ? هو صعب  .5)
 هلمَن  أينكيف

ليس الطالب ............   ألن الدرس صعب  قليال اليوم.6)  
 مسروراجديدا قريباكبيرا 

أسكن في  ............  .7)
 مطعم  مكتبمدرسة          منزل

............  في فصلكن .8)  
   أن  أنتم     همنحن

21 Lessons/Leçons 9-10  الدرسان  *  Exercise/Exercice  5  التمرين
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............ كتابكن .9)
تقرؤونتقرأنيقرؤونيقرأن

10)  تكتب بقلم أسود على ............. بيضاء .

كنبةكرسيطاولةورقة
........... يكت الدرس اآلن .11)

أنتمنحنهنهم 
12)   ............ في مدينتهم .

  تسكنَّ  يسكنَّيسكنونتسكنون

22 Lessons/Leçons 9-10  الدرسان  *  Exercise/Exercice  5 التمرين
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............  وأبوه في البيت اليوم .13)
معلمزميلهأمّهصديقه

درسة . 14)  منزله ............  من ا

كبيرقريبمفتوحجديد
من هو  ............ الرجل ?15)

ذلكهذه التيالذي
تسكن مع  ............ .16)

  والدينك   والديك الوالدينكالوالديك

23 Lessons/Leçons 9-10  الدرسان  *  Exercise/Exercice  5  التمرين
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دينة.1) نعيش  و ............ في ا
جنلسنكتبنعملنعرف

يعيش الولد مع ............ .2)
أسرتهصديقهمعلمهزميله

دينة و............ في الريف .3)  يعمل زميله في ا
يكتبيعيشيتعلميتكلم

............ ال تكتب إليه ? ألنني ال أعرف عنوانه .4)
  أين  كيف لـماذاهل

24 Lessons/Leçons 11-12  الدرسان  *  Exercise/Exercice  6  التمرين
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درسة قريبة من هنا ? نعم هي قريبة .5)  ............ ا
أينكيفهلاذا

زوجته ............ كبيرة .6)
تلميذةصديقةزميلةموظفة

 لصديقي ............  .7)
واحد ولدولد واحداثنان أوالداثنان ولد

أنا لي ............ .8)
بنتان اثنتاناثنتان بنتاناثنتان بناتاثنتان بنت     
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هو ............ وله أوالد .9)
تلميذمتزوجمعلمموظف

أكتب  ............ صديقي اليوم .10)
معفيعلىإلى

درسة .11) أعرف ............ زميلي :  يسكن أمام ا
اسمعنوانمكتبأمّ

أنا مسرورة ألنني أعرف كيف أكتب ........... بالعربية.12)
اسميقلميفصليكتابي

26 Lessons/Leçons 11-12  الدرسان  *  Exercise/Exercice  6  التمرين
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 يكتب ............ درسه .13)
كلُّ الطالبُكلُّ الطالبِكلُّ طالبكلُّ طالبٍ

دينة; أسكن في ............ .14) ال أسكن في ا
درسة كتبالفصلالريفا ا

............ مع أسرتكم .15)
يعشنتعشنيعيشونتعيشون   
كتب ?16) نزل  ............ في ا هل أمك في ا

أوأمأيضاألن
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نظمة .1) وظفون في مطعم ا ............ ا
يأكلونيكتبونيأكليجلس

وظفون  يوم ............ في هذا البلد .2) ال يعمل ا
اجلمعةاإلثنالثالثاءاألحد

ليس ............ مفتوحا يوم األحد  .3)
نظمة طعم منظمةمطعم ا نظمة ا نظمةمطعمُ ا طعم ا ا

يأكل الزميالن في مطعم   ............ .4)
منظمتهمامنظمتهمنظمتكممنظمتهم

28 Lessons/Leçons 13-14  الدرسان  *  Exercise/Exercice  7  التمرين
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كتب اليوم .5) عملت ............ في ا
جداكثيراأحيانانعم

نظمة التي نعمل فيها كبيرة ............ .6) ا
جداجيداكثيراأحيانا

دينة كل يوم .7) أنتما ............ إلى ا
يذهبانتذهبانتذهتذهبون

أن  ............ مع أزواجكن مرة في السنة .8)
يسافرونتسافرونيسافرنتسافرن
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هما ............ مع والديهما .9)
تعشنيعشنيعيشانيعيشون

نظمة كلهم من بلد واحد.10) وظفون  ........ يعملون في هذه ا ليس ا
اللذينالتيالذينالذي

 أتكلم ............ لغات أجنبية .11)
ثالثةًثالثاًثالثَثالثةَ

وظف إلى بلد أجنبي مرة في  ............ .12) يسافر ا
السنةاليوماسبوعالساعة
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نظمة التي أعمل فيها .13)  ........... هي ا
ذلكتلكهذيه هذا

أنتما في  ............ اليوم.14)
مكتبكمامكتبهمامكتبهممكتبكم

دينة ............  .15) أذهب إلى ا
هذا صباحهذا صباحاًهذا الصباحُهذا الصباحَ

هما (البنت وأمها)  ............ بالقطار .16)
يسافرانتسافرانتسافريسافرن
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سافر القطار .1) ............ ا
يعرفيسكنيركبيجلس

أحب أن  ............ كثيرا.2)
أسافرَأسافرُأسافرِأسافرْ

درسة لكي  ............ لغة أجنبية .3) تذهب إلى ا
تتعلمُتتعلمتتعلمَتتعلمي

كان الطقس  ............ أمس .4)
باردًباردجميلجميالً
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5)     توجد  الـمحطة ............ الـمدينة .
وسطخلفقربأمام

ليس الشباك مفتوحا ; هو  ............ .6)
قريبكبيرجديدمغلق

أحب أن  ............  قليال من الـماء .7)
آكلأشربأعرفأتكلم

أسكن في  ............  .8)
مدرسةشقةمكتبةمطعم
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 أحب هذه ............  ألنها كبيرة وجميلة .9)
الشقةِشقةًشقةالشقةَ

أذهب إلى   ............ لكي أركب القطار .10)
درسة كتبالـمطعم         الـمحطة ا ا

ذهب  ............ الى الـمدينة مع صديقه  .11)
هذه سنةأمسهذا صباحاآلن

) الباب .12)  ............   (أنتِ
إغلقأغلقأغلقيإغلقي
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  الطقس ............ جدا اليوم .13)
بارداًكبيرجديدجميل

ال تفتح الباب ; افتح  ............ .14)
درسة كتبا الشباكالفصلا

 ال نحب الطقس  ............ كثيرا .15)
بارداًالباردَباردالباردُ

للفصل  ............  .16)
اثنان شباكشباك واحداثنان شباكانواحد شباك
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(1? (please/s.v.p.) اآلن من فضلك ............
في أي ساعةما الساعةكم الساعةكم ساعة

أصل  ............ إلى الـمكتب كل يوم .2)
مبكراأحياناجيداأيضا

أسكن  ............ االـمدرسة والـمحطة .3)
قرببخلفأمام

............ لك ? 4)
كم أوالدكم أوالداًكم ولدكم ولداً
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يعمل الـموظفون ............ ساعات في الصباح .5)
أربعةَأربعَأربعاًأربعةً

لن نعمل  ............ ألنه يوم األحد.6)
اآلناليومأمسغدا

لن  ............  العمل في هذا البلد ألنك أجنبية .7)
تستطيعُتستطيعَتستطيعيتستطيع

............ اآلن ?  أدرس اللغة العربية .8)
ماذا تدرسأين تدرسهل تدرسما تدرس
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 ............ هو العمل الذي تقوم به ?9)
هلماذامنما      

  ............  تبدئ عملك ?10)
في أي ساعةكم الساعةكم ساعةما الساعة

............  القطار في الـمحطة .11)
يتوقف عنيتوقفيقوميقف

  ............ الـموظف عن عمله قليال .12)
يبدأيقفيقوميتوقف
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............ الـمعلم أمام التالميذ .13)
يتوقف عن         يقوميقفيتوقف

............ كتابا إلى صديقتكِ .14)
    تعطنتعطتعطيتعطي

يحب الـموظف العمل الذي  ............  .15)
يقومه              يفعلهيدرسهيقوم به

............ لغة أجنبية تدرس اآلن ?16)
هل                   ماماذاأيّ
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ال يتكلم كثيرا ألنه ........... أن يخطئ .1)
يفهميخافيظنيخرج

يذهب إلى عمله بالسيارة ألن مكتبه ............  جدا.2)
قدرخيصبعيدكبير

ليست هذه السيارة جديدة; هي  ............  .3)
رخيصةكبيرةجميلةقديـمة

ال أستطيع أن أشتري هذا الفستان ألنه ليس ............ .4)
قريبابعيداقديـمارخيصا
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 ........... ألنك مسرورة أليس كذلك ?5)
تضحكتفهمتشترينتظن

ال نضحك من الناس عندما ............ .6)
يظنونيخرجونيخطئونيفهمون

............ سافرت كتبت إلى أصدقائي .7)
فقطولوعندمالو

اشتريت هذا الفستان من ............ .8)
مدرسةدكانمطعممكتبة
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عندما ..........  من الـمنزل أغلق الباب بالـمفتاح .9)
أفهمأخرجأشتريأضحك

............  أن ذلك الـمطعم مغلق يوم األحد .10)
أخطئأخرجأظنأدخل

من  أين  ............  سيارتكما ? .11)
اشترياشتريتماشتريااشتريتما

من هو ذلك  ............  الذي يتكلم مع الـمعلم ?12)
سيدالسيدالسيدُسيد
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علم ببطء ........... التالميذ جيدا .13) عندما يتكلم ا
يفهمونهيفهمهيفهمنهيفهموه

من أي دكان اشتريت هذا ............  اجلميل ?14)
الساعةالكتابالسيارةالفستان

دينة .15) يوجد كثير من  ............  في هذه ا
السيارةسيارةالسياراتسيارات

16)  ............  كان هذا الفستان رخيصا أشتريه .

لكيولولوعندما
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يحب أن يأكل في مطعم ............ ألنه شرقي.1)
شرقيأجنبيمتزوجموظف

عندما يتكلم الـمعلم ............ ال يفهمه التالميذ جيدا .2)
أيضاببطءبطالقةبسرعة

إلى أي بلد عربي ............ أن تسافرن هذه السنة ?3)
تريدينتردنتريدونتريدن

            هل ............ أن أسألك سؤاال?4)
كنها    كنهكننيكنك    
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نظمة .5) ال يأكل  ............ في مطعم ا
وظفونبعض موظفون بعض موظف  وظف  بعض ا بعض ا

هل تعرف ............ ?6)
ساق               تسوق            كيف تسوق         كيف ساق

الباب مفتوح لكن ............ مغلق .7)
شباكاًشباكالشباكُالشباكَ

طعم ............ مفتوح .8) طعم القد مغلق لكن ا ا
جديداً اجلديدَاجلديدُاجلديدُ
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كتب .......... .9) وظف إلى ا يصل ا
إلى الساعة   في الساعةعلى الوقت في الوقت

علم التلميذ عن زميله.10)  ............ ا
يفهميعرفيتكلميسأل

إذا ............  ............ إليك .11)
أسافر /كتبتأسافر/ أكتبسافرت/ أكتبسافرت/ كتبت

علم مع ............12) يتكلم ا
وظفأحد موظف وظفونأحد موظفون أحد ا أحد ا
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ال أذهب ............  إلى الريف .13)
دائما  أيضاجداجيدا

نعمل كلنا في  ............ .14)
نظمةالنفس منظمة نظمةنفس ا نفس منظمة         النفس ا

كن .15) كل ............  
الشيءِشيئاًشيءشيءٍ 

لو كنت ............ ال أفعل ذلك16)
كانَكمكانِكمكانُكمكانَك ا
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من هن السيدات........... تتكلم معهن ?1) 
الذينالتيالالتي االتي

............ تسافرين ? أسافر هذه السنة .2)
كيفإلى أيناذامتى

وظفون ............ أيام في األسبوع .3) يعمل ا
خمسةًخمساًخمسةَخمسَ

............  الدرس صعب قليال  اليوم .4)
حقاأحياناأيضاجدا
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 في أي ساعة ............  من عملكِ اليوم ? 5) 
تنتهيتنتهتنتهنتنتهي

اليوم يوم األحد أمس كان  يوم ............ .6)
اجلمعةالسبتاخلميساإلثن 

يشعر بـ ............ ألنه أجنبي في هذا البلد .7)
الوحدةالبرداخلوفاألمل

............ من هو صديقك أقول لك من أنت .8)
قليقلنيقول ليقل لي
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دينة  هذا الصباح. 9)   ......... أن أذهب إلى ا
يجبأجبجتبجنب

أين هي الكتب ............ اشتريتـ ............ ?10)
الذي/ ـهالذين /ـهمالالتي/ ـهنالتي/ ـها

دينة ............ .11) أذهب إلى ا
ساءُهذا مساءً ساءَهذا مساءهذا ا هذا ا

ال  ........... لك أن تعمل في هذا البلد ألنك أجنبي .12)
حتقيحقتمكنجتب
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........... أن يكون الطقس جميال غدا .13)
آمليجبيحقأخاف

 ............ صديقي يعمل في مكتبه عندما وصلت .14)
وجدناوجدوجدوجدت

تتوقف هذه  ............ في احملطة .15)
حافلة اجلديدةاحلافلة جديدةجديدة حافلة احلافلة اجلديدة

ليست احلافلة ............ كبيرة .16)
جديدةًاجلديدةَجديدةُاجلديدةُ
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ال أشرب القهوة ; أشرب ...........   .1)
أي شيءكل شيءالشايالسكائر

ليس الدرس صعبا اليوم هو ............  .2)
طويلجديد كبيرسهل 

أعمل  ............  أسكن3)  
حيثمتى عندماأين

هل وجد ت مفتاحك الذي ............  .4)
فقدتهاشتريتهتركتهفتحته
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وجدتُ مفتاحي حيث............ .5)
اشتريتهتركتهفتحتهأغلقته

 ............ أن أسألك سؤاال .6)
كنأود يحقأفضل

أفضل القطار ............  احلافلة .7)  
عنإلىعلى من

ال يحق للناس أن ............ في احلافلة  .8)
يدخنويدخنونيدخنيدخنوا
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كم ............  من القهوة تشرب في اليوم ?.9)
ُ َفناج فنجاناًفنجانفناج

 ............ في حاجة إلى النقود لتشترين شيئا .10)
هيأنتَأنأنتِ

كتبة ............  . 11)  أذهب إلى ا

مساءِ يومِ األربعاءِمساءُ يومَ األربعاءِمساءَ يومُ األربعاءِمساءَ يومِ األربعاءِ

ال يعرف الطالب  ............ اجلديدات  .12)
علماتِ علماتَا علماتُمعلماتاًا ا
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يفضل بعض الناس أن يشتروا السيارات ............  .13)
جديدةَجديدةاجلديدةَاجلديداتِ

 مدرستكم ............ من مدرستنا .14)
أكبرأكبرةأكبرُ أكبرةُ

15)  ............  أن تسافرن إلى بلد أجنبي كل سنة .

بودكنبودكِبودهنبودها
ال يحق  ............ أن تعملوا في منظمت في نفس الوقت .16)

لهنلهملكنلكم
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أركب ............ في احملطة .1)
الطائرةالقطارالسيارةاحلافلة

............ صديقتكِ كل يوم .2)
َترَىتريْنَ تريْتريِ

نشتري الطوابع من ............   .3)  
طاراحملطة درسةمكتب البريدا      ا

عندما يكتب لي أحد ............   .4)
أستقبلهأبعثهأرسلهأجيبه
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أعرف ............  .5)
أخَـهُأخَـاهأخِيـهِأخُـه 

............ مع الـمعلم .6)
أراك أن تتكلمأراك تكلمترأيتك تكلمترأيتك تتكلم

أذهب إلى البريد لكي ............  رسالة .7)  
أستقبلأقرأأرسلأكتب

يبدأ الناس العمل عامة في  ............ صباحا .8)
الثامنةاخلامسةالثانيةالواحدة
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دينة ولكن ليس في نفس ............ .9) نسكن في نفس ا
طار البلدالشارعاحملطةا

أنا في حاجة إلى ............ لكي أرسل رسالة .10)
ورققلم كتابطابع

11)  ال أستطيع أن أكتب بسرعة ............  .

كــهمثلهبعدهأمامه
طار لكي  ............صديقا من األصدقاء.12) أذهب إلى ا

أبعثأستقبلأرسلنرى
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لـمن هذه السيارة  ............ ?13)
السوداءِالبيضاءَاحلمراءُحمراءُ

 ال أراه في الصباح; أراه فقط ............  .14)
بعد الظهرأحياناكل يوم اليوم   
 لكل واحد منا ............  .15)

معلماسيارةٍعينانكتاب
16)  أنتهي من العمل عامة في الساعة ............ .

اخلَمِيسَةِاخلَمْسَةِاخلَامِسَةِاخلَمِسَةِ
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1)   ............ الطفل مع كلبه .
يلعبيكتبيبتسميسمع

ليس هذا القميص رخيصا; هو ............  .2)
صغيركبيرجميلغال

3)  هذا الفستان ............ اللون .
صغيرأزرقغالرخيص

; غدا يوم ............ . 4)  اليوم يوم اإلثن

اجلمعةاألربعاءالثالثاءاألحد
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5)  لصديقي   ............ .
الكلبكلبانالكبانكلب

............ باألذن .6)
نبتسمنتكلمنسمعنرى

7)  ............  أسمعْ جيدا ما قلتَه .
ليسلماللن

نزل كبيرا; هو ............ . 8)  ليس هذا ا
صغيرجميلرخيصبعيد
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طعم ألنه مطعم ............ .9) آكل في هذا ا
غالقد صغير           جيد 

 اشتريت ............ صباح أمس .10)
قميص أزرققميصان أزرقانقميص أزرقان  قميصان أزرق       

11)   يجدن هذه الفسات غالية بالنسبة ............ .

لكِلكملكنلهن
12)  يشتري الناس كثيرا ............  هذه األيام .

من هدايامن الهدايامن الهديةمن هدية
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 لم أر قلمي ألنه كان  ............ الكتاب .13)
عنعلىأمامحتت

  نسمع ............  .14)
باألذنبأذنانبالعينانبالعين

15)  هذه السيارة ............  .

زرقاء لونالزرقاء اللونزرقاء اللونالزرقاء لون     
وظفة لزميلتها :  ............ ألنك مسرورة .16) قالت ا

 تبتسمال تبتسمُ تبتسميال تبتسم
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نظمة.1) وظف الذين يعملون في هذه ا أعرف  ........... كل ا
تقريباأبداأحيانادائما

 اليوم يوم اجلمعة  أمس كان يوم  ............  .2)
السبتاألحد األربعاءاخلميس

3)   أشكرك كثيرا  ............ رسالتك اللطيفة .
لعلىفيمن

............ باليدين .4)
نتكلمنسمعنلمسنرى
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............ أحيانا كتابكِ في الـمنزل .5)
َ َتَنْسِ َتَنْسَيْنَتَنْسَيِ تَنْسِيِ

مكتب البريد مغلق  ............ يوم األحد .6)
جيداأبداطبعاأحيانا

7)  ليس للحيوان  ............  .
أعأيادٍشيءأذان

نتناول طعام الفطور............  .8)
ساء في الصباحعند الظهربعد الظهرفي ا
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أعمل فقط  ............ يوم اجلمعة.9)
سبعة ساعاتسبع ساعاتسبعة ساعةسبع ساعة

 قلتم لي أنكم   ............ طعام الفطور أمس .10)
لم تتناولونلم تتناولوالم تناولتمال تناولتم

كتب الذي تعمل فيه ? 11)   ما هو  ............ ا

رقملونعنواناسم
وصلتني كثير من الرسائل ............ هذا األسبوع .12)

لطيفةاللطيفةلطيفاتاللطيفات
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نزل .13) ليس معي الكتاب  ............ في ا
نسيتهوجدتهكتبتهقرأته

 قلت لي أنك  ............ تفضل القهوة على الشاي .14)
شخصيةُشخصيّشخصيةًشخصياً

15)  يوجد  ............ في ا ألسبوع .

سبعة أيامسبع أيامسبع يومسبعة يوم
............ أسافر هذه السنة إلى بلد أجنبي .16)

أبداأحيانادائماربـما
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نفتح الباب  ............ أن ندخل .1)
بعدقبلأمامعند

نشم  ............ .2)
باليدينبالعينباألنفباألذن

3)    كانت الكاتبات   ............  جدا أمس .
مشغوالتمشغولةًمشغوالتاًمشغوالتٍ

............ من األنف .4)
نتنفسنرى نتكلمنلمس
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شي على ............  .5)
آذانناأعينناأيديناأرجلنا

ليس  ............ ; هو في صحة جيدة .6)
طالباموظفامريضاأجنبيا

7)    أود أن أشتري هذا الفستان ألنه   ............  .
صغيرغال               كبير جميل

صديقي مريض ودخل إلى ............  .8)
ستشفى درسةاجلامعةاحملطةا ا
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ستشفى .9) يعمل  ............ في ا
علمالطبيبالطالبكل الناس ا

 يدرس الطالب في   ............  .10)
ستشفى أي مكانالـمحطةاجلامعةا

نزل ; أذهب إليه  ............  . 11)  مكتبي قريب جدا من ا

مشيابالسيارةباحلافلةبالقطار
رأيت  ............ ولكنني لم أره يخرج .12)

يتكلميعمليكتبيدخل
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ال أحد يستطيع أن يعيش بدون  ............  .13)
الهواءالقهوةالسكائرالشاي

يحب على اإلنسان أن يعمل  ............ أنفه لكي يعيش .14)
أمامبعدرغمقبل

15)  أذهب إلى  ............  لكي أشتري اخلبز والعصير .

درسة مكتب البريد      احملطة          السوق           ا
حتب أن  ............ بسرعة أليس كذلك ?16)

تمشتمشيتمشنتمشي
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ليس الطقس باردا اليوم هو ; ............  .1)
جميلحارجيدلطيف

النهار  ............ في فصل الشتاء  .2)
كبيرطويلجميلقصير

3)    نتناول طعام الغداء ............  .
ساء             في أي وقت       عند الظهر     في الصباح          في ا

نتناول عامة  ............ في اليوم .4)
ثالث وجباتثالث وجبةثالثة وجباتثالثة وجبة
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ينزل كثير من  ............ في فصل ا لشتاء .5)
اطر اطارا طارا طرا ا

6)    الطقس حار في فصل  ............  .
دينةالشتاءالصيف الريفا

7)    صار الطقس  ............  هذه األيام .
باردالباردَبارداًجميلً

نزل .8) سافروا كلهم لم ............ أحد في ا
يبقايبقىيبقْيبقَ
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نزل  .9) ............  لوحدي في ا
بَقِيتَبَقِيتِبَقَيْتُبَقِيتُ

 السماء  ............ اللون  .10)
صفراءسوداءزرقاءحمراء

11)  يلعب األوالد في  ............ .

كتب  درسةأي مكانا احلديقةا
أشرب القهوة عادة بـ ............ .12)

العصيراحلليبأي شيءالشاي
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نتناول عصير الفاكهة  ............  .13)
جداحاراقصيراباردا

طر اآلن  .14) ............ ا
يبدأ ينزلبدأ أن ينزلبدأ نزلبدأ ينزل

درسة . 15)   يُعَلمون  ............  في هذه ا

ستة لغاتست لغاتستة لغةست لغة
الطقس بارد في الشمال وحار في  ............  .16)

الشتاءكل مكاناجلنوبأي مكان
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............ ابنك ?1)
ما عمركيف عمركم عمرما هو عمر

كتب عادة .2) ال تصل الكاتبات ............ الى ا
متأخرةًمتأخراتاًمتأخراًمتأخراتٍ

قال لي إسمه ولكنني ال ............ .3)  
أتذكرهأنساهأفهمهأعرفه

نظمة .4) لم  ............ يعملن في هذ ه ا
تعدنتعوديعدنيعودن
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هو ............  ألنه يعمل كثيرا .5)
متعبمستعجلمبكرمتأخر

أين هي الكتب ............ التي اشتريتها اليوم ?6)
األخرىاآلخراألخرياتاآلخرون

درسة اليوم .7)   نسيت  أن  ............  كتبي إلى ا
أخوذأأخذآخذأخذ

8)   بكم  ............ سيارتك ?
بِعْتَبِيعْتَبَاعَتْبَعْتَ
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وظفون مكاتبهم في نفس الساعة .9)  ............. ا
يغادرويغادروايغادريغادرون

ابقوا معنا قليال إذا كنتم غير ............ .10)
مستعجلمستعجالمستعجلونمستعجالن

11)   من هم ............ الطالب هناك ?

هؤالءأولئكهذاهذان
كتب . وظف ............  إلى ا 12)   يصل بعض ا

متأخرينمتأخرونمتأخراًمتأخر
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لم ............  أنتم كثيرا أمس  .13)
تتعبْتتعبونتعبتمتتعبوا

أين هما زميلتاك  ............ ?14)
األخرياناآلخرانأخرياناألخريتان

............ يبدأ عمله في الثامنة .15) 
أيضامبدئياجداأبدا

............ من السفر هذا األسبوع .16) 
عودتغادرتوصلترجعت
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ساء .1) نتناول ............  في ا
كل الوجباتطعام الفطورطعام الغداءطعام العشاء

الطبيعة ............ في فصل الربيع .2)
بيضاءحمراءصفراءخضراء

يتكلم بعض الناس ............يكتبون  .3)
كماكك مامثل

أشرب القهوة باحلليب ولكن بدون ............ .4) 
الـماءالسكرالشايالل
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يأتي فصل ............  بعد فصل الشتاء .5) 
كل شيءاخلريفالصيفالربيع

أسافر كل سنة إلى الشرق ............ .6) 
عتدلالوسط توسطا األوسطا

لم ............ مبكرا مساء أمس  .7)
ْأنامْ نَمتُنِمتُأ

............  طويل في فصل الشتاء .8) 
الوقتاليومالنهارالليل
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ال نرى............  تقريبا في فصل الشتاء.9) 
اءشيئا طرا الشمسا

الطقس  ............  عادة في فصل الربيع.10) 
معتدلباردكبيرحار 

النهار ............ في فصل الربيع.11)
أوسطوسطمتوسطمعتدل

............ الناس في احلديقة يوم األحد.12) 
يعمليتجوليدرسيسكن
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............  إليك غدا ألراك .13) 
سآجئسأأتيسأتيسآتي

كتب أمس?14)  اذا ..........  إلى ا وظفة صديقتها:  سألت ا
لم تأتيلم تأتلم أتيتِلم تأتِ

............ كل الطالب اليوم .15)
يجيءيجيئونجاءجاءوا

نتناول طعام العشاء قبل الذهاب إلى............ .16) 
درسةالعمل كتبا الفراشا
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يقرأ بسهولة ولكنه يكتب ............ .1) 
بوضوحبطالقةبصعوبةببطء 

ال أستطيع االنتظار............  ألنه ليس لي وقت .2) 
تقريباجيداجداطويال

............ صديقتكِ  إلى تناول طام الغداء.3)
تدعتدعوينتدعتدعو

ال أفهم ما يقوله ألنه ال يتكلم ............ .4) 
بوضوحبصعوبةبسرعةبسهولة
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سافرون في قاعة االنتظار .5)  ............ ا
ينتظرينتظرونينظرونينظر

ال أستطيع أن  ............ بهذه الكلمة .6) 
أكتبأنطقأفهمأقرأ

ال نسمع عندما ال ............  .7)
نرىنستمعنشمننظر

يوجد اثنا عشر ............ في السنة .8) 
شهرشهورشهورٍشهراً
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بدأ الطفل ينطق بـ  ............ .9) 
بعض الكلمات        بعض كلمات          بعض كلمة           بعض الكلمة

لم يصل القطار ............ .10) 
بعدُبعدَحيثُ         قبلَ

عاش في اخلارج ............  .11)
بضع سنة         بضعة سنة         بضع سنوات       بضعة سنوات

أرسل  ............ إلى أصدقائي .12) 
دعواتٍدعواتاًدعوةدعوتاً
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13)   ............ الدعوة بكل سرور رغم أنني كنت مشغولة .

لن أقبلَال أقبلُلم أقبلْقبلت
أنتظر في  ............ .14) 

 قاعة هذه االنتظار     تلك قاعة االنتظارقاعة االنتظارهذههذه قاعة االنتظار

أنتظركِ هنا حتى ............  .15)
تعودُتعودَتعوديتعودين

اِنْتَظِرْ  ............ من فضلك .16) 
حلظاتحلظةًحلظةٍحلظة
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دارس واجلامعات أبوابها في فصل ............ . 1)   تفتح ا
الصيفاخلريفالربيعالشتاء

2)   ............ الفتاة الشاب إلى صديقتها .
تتقابلتغيرتقدمتقابل

نستحم ............  .3)
 بعد الذهاب إلى الفراش       قبل القيام من النوم        طول الوقتبعد القيام من النوم 

عندما نتعب نكون في حاجة إلى  ............ .4) 
العملالشرباألكلالراحة
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5)   نغسل مالبسنا لكي تصير........... .
نظيفةكبيرةخفيفةصغيرة 

للحيوانات  ............ ولكنها ال تتكلم .6) 
أيادرأسلسانوجه

............ عندما نتعب .7)
نستحمنشربنستريحنأكل

ال يلبس معظم الناس شيئا على ............  .8)
رؤوسهموجوههمأيديهمأرجلهم

 Lessons/Leçons 43-44-45  الدرسان  *  Exercise/Exercice  22 التمرين 89

Table of Contents - Table des Matières  - Quit/Sortie

Click on the right answer   انقر على اإلجابة الصحيحة   Cliquez sur la bonne réponse



9)   ........... الطعام باللسان .
نذوقنشمنسمعنلمس

اء السخن  .10)  البس با ............ ا
نغسلنلبسنغيرنشتري

يأكل الطالب في ............ .11)
طعم اجلامعي  طعم الدراسيا طار       مطعم احملطة  ا       مطعم ا

يذهب الطالب في العطلة الصيفية في ............ السنة الدراسية .12)
وسطأولبدايةنهاية
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13)   من هما ........... اآلنستان هناك ?

هاتانهاتتانكتينك
دينة اجلامعية .14)  يقيم  ............ في ا

عظم الطالبمعظم طالب        معظم الطالب عظم طالب        ا    ا
أذهب  ............ إلى السينما ألنه ليس لي وقت .15)

أبداكثيرانادرادائما
............ الطقس في فصل اخلريف .16)

يستقبليقابليتقلبيتقابل
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