
 S22 Exercices PN2

Exerecice 1 : Lecture

لـةة   ااو  لة الــطـ ـــول ـتل حة سة ـلـة ـي  جة تــ  ـــرة  أسسل
ا ـتل   أ  كلـلا  كـةث ـيـــرا ـبةــخة ــــي طة أسـم 

ـاية ــــر بة الـشا ـد   شة ـــجة الـل
ـةا ـــصا ـكةـتل ق  ة   حة ـدا ـــجة الـل

ةة ـــصا ق  ـل ــوا  ال ـمـ ع  ـفةـال  سة  الل طل
  
Vocabulaire :

S’asseoir               ـلةسة جة
Famille  ٌة ـــرة أسسل
autour لة ـــول حة
La table لـةة ا    لـــطـااو    

Cuisiner- préparer   ـبةــخة  طة

Nourriture                   أ  كلـ ٌٌل 
Beaucoup   كةـثـ يـٌر 
Raconter     ـكــةى حة
Histoire                                   ـٌة ـــصا ق 
Écouter                     ـعة ـم  سة
Les garçons     -     Les enfants  ـفةـال ال طل
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Exercice 2 : Trouver dans le texte de lecture ci-dessus le sujet 
(bloc1)  le verbe (bloc2) et le COD indéterminé (bloc3) le COD 
déterminé (bloc5)

لـةة  ـاو  لة الــطا ــول تل حة سة ـلـة ت ـــ ي جة ــرة أسسل

ا ـتل   أ  كلـلا  كةـث ـيـــرا ـبةــخة ـــي طة  أسـم 

ـاية ـــر بة الـشا ـــــد  شة ــجة الـل

ةا صا كةتل ق  ة   حة ـدا ـــجة الـل

ةة ـــصا ق  ــوا  الـل ـع  ـم  ـفةـال  سة الل طل

Exercice 3 : Remplacer chaque phrase du texte  ci-dessus par 

ــن  ــــحل ـة ت ـــنا et  ن ـل  أ ن
Exemple :

ــن   ــحل ـة ـ ن سل ـلـة اـجة لـةة  نـة ـاو  لة الــطا ــول حة

ــن  ـحل ـة ـبةـن ا طة ـنـة اـخل     أ  كلـلا  كةـث ـيـــرا

ــن  ـحل ـة ـــر ن ا شة نـة ـايةبـل   الـشا

ــن  ـحل ـة كةـن ا حة ـنـة ةايل صا  ق 

ــن  ـحل ـة ـن ـم  ا سة ـنـة ةةعل ـــصا ق    الـل
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ت ــنا ـل ـلـةأ ن ـت ـنا جة لـةة سل ـاو  لة الــطا ــول  حة

ت ــنا ـل ـبةــأ ن ـت ـنا  طة اخل   أ  كلـلا  كةـث ـيـــرا

ت ــنا ـل ـــر أ ن ت ــنا شة ـايةبـل  الـشا

ت ــنا ـل كةأ ن ـت ــنا   حة ةاـيل صا  ق 

ت ــنا ـل ـأ ن ـم  ـت ــنا سة ةةـعل ـــصا ق    الـل
Exercice 4 : En vous aidant du vocabulaire ci-dessous, traduire les 
phrases suivantes :

ــــطـاا ـمة ق  سة لـةد  رة ـــوة  الـل
Le garçon a dessiné un chat 

ـاراا ـــطة ا ق  ـنـة ـبل ك  ن  رة ــحل ـة ن
Nous avons monté un train

ـمة ق سل ـ ٌلة الـل خة جة وة دة ــرة ـفلـ ٌل   خة  الــــط 
L’enfant est sorti et est entré dans la classe

ـمـةكةـةا ا أ   كةـللت   سة ـة أ ن
J’ai mangé un poisson 

Entrer ـ ٌلة  خة دة
Sortir جة ـرة ـ خة
poisson ـمـةكةـةا سة
classe ـمة ق سل الـل
train ـاراا          ـــطة ق 
Dessiner ـمة  سة رة
Chat ــــطـاا           ق 



 S22 Exercices PN2

Exercice 5 :   Remplacer le sujet par le  pronom personnel qui lui 
convient 

ةا ائ ــرة ك ـبة طة ـاٌن ) رة مة ـثـل Exemple(ع 

ــــوة ةاه  ـائ ــــرة ك ـبة طة  رة

ار  ـنة الـدا ـوا م  ج  ـرة ـ ي)  خة أ خــ  ــ ي وة أ بــ  ــي وة (أسـم 
ـمل   ـه  ج  ـرة ار واخة ـنة الـدا  م 

ـيـرة    ــص  عة ا الـل نـة ـــر بـل ـ ي) شة ـتــ  ـما عة ــي وة ــم  عة ا وة ـة (أ ن
ــن  حل ـة ـل    ن ـــر ب اشة ـيـرةـنـة ــص  عة   الـل

( ةة ـــصا ق  ــوا  الـل ـع  ـم  ) سة ـفةـال  الل طل
ـمل  ــه  ـع  ـم  ةةواسة ـــصا ق    الـل

Exercice 6 : Ajouter le déterminant  ال    aux mots suivants

Mots déterminés Les mots indéterminés

ـاالـل ـــحة ـمل ة ـم  ـاٌة                 ــحة ـمل      م 
االـل س ـك ـــرا اٌس ـــرا ك 

ارةالـ ـيـا ة ـسا ٌة ارة ـيـا سة

ـاالـل ــطة ر ـق  ـاٌر ــطة ق 



 S22 Exercices PN2

Exercice 7 : Conjuguer le verbe لةسة : avec les pronoms personnels   جة

Exemple :

ـ سل ـلـة ـتةجة تة  أ نـل
ـلة ـسةجة ــوة ه 

سة ـلـة ـتلجة ــية ه 

س  ـلـة ـواجة ـ ـمل ه 

سل ـلـة ــنةجة ـــنا ه 

Exercice  8 : Mettre les mots suivants au féminin  
ـاٌم =  سا ـٌةرة ـامة سا رة

ـمـةكٌـ  =   ـكةـٌةسة ـمة سة
ـد   =     ٌةجة ـدا جة
ـر ٌس =   ـدة ـٌةم  ـر سة ـدة م 
ـــٌر=  اف  ـسة ٌةم  ـــرة اف  ـسة  م 

Exercice  9 : Traduire les mots suivants :
Un maitre    =     ـ ـٌم ـل ـعة  م 

La prière    =    ة ـلة الـــصا
Un élève    =   ـيـٌذ م  ت ـلـل
S’asseoir    =   سة ـلـة  جة
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Exercice  10 :  Mettre dans l’ordre (1+2+3 ou 5) les phrases suivantes :

ـمـةد    =       خة ٌلة   أ حل اراا     دة ـمـةد دة اراا أ حل خة ٌلة  دة   دة

ـــم    =   يــة ـــرل ـارة   مة ق طة ك ـبةـتل    الـل ـارةرة ق طة ك ـبةـتل  الـل ـــم   رة يــة ـــرل مة    

ـةا  أ  كةـ ٌلة     =      احة فـا لـةد   تـ  ـــوة ـةاالـل احة فـا د  أ  كةـ ٌلة  تـ  لـة ـــوة    الـل


