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Exercice 1 : Lecture

ـد  قـــرييـب  ثــم  جي لـــــى ـمـسج
ل
ـيـدي إ عي ـم إلـج ــــوتيـهي يــــوج خج

ل
ـجــمـال  ـخـــرـج ـمــع أببيـيـهي ـوإ

ـمي لــــى ـدإريهي ل
ـرـجــعــــوإ إ

ـيـد  ـمــبـاـركـ    يــا ــمــد ـوقــالــــوإ :  عي ــــهــمج  أبحج ــــوتــهي ـزإـروإ ـعـم  خج ل
ـجــمـال  ـو إ
ـــــنــا ـعـم 

ــــوتيـهي خج
ل
ة  ليــــجــمـال  ـوإ ـ  ي ـتـــــرى ـهـدي ـد إيشج ـ ـعـم   أبحج إلـج

ــمــد ـعـم    أبحج ـجــمـال   فـــريـح ـوـشــكـــر إلـج
ـــوتيـهي  خج

ل
ــب ـمــع إ ـة  ثــم  لــعي ـ  ي ـهــدي ـبـيجـتي  ـوفــتــــح إلـج لــــى إلـج ل

ـجــمـال  ـرـجــع إ

Vocabulaire.

Aujourd’hui                               ـم يـــوج   إلـج
Béni                                           ـاـرك ــبــم                                         

Mosquée                                    ـد جي      ـمسج
Proche           قـــرييـب
La maison             إـر     إلـد 
Visiter                       ـزإـر                   
Acheter      ـرىـــتــإيشج         
Un cadeau        ة ـ  ي     ـهـدي
Remercier      ـشــكـــر                    
Ouvrir                     فــتــــح          
Jouer           ــب    لــعي
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Exerecice 2 :   Répondre aux questions
Rappel :  où  =  ــن اـذإــم  = quoi           أبيـج

ــن ؟ ـذـهــب ـجــمـال أبيـج
ـد  قـــرييـب ـذـهــب ـجــمـال    جي لـــــى ـمـسج
ل
إ  

ــمــدإ اـذــم ـهي أبحج ؟قــاـل ـجــمـال  ليــعــمي
ـهي ــاـرك ــبـد  ـمـيـعي :  قــاـل ـجــمـال  ليــعــمي ـــــنــا ـ  ي ا ـعـم 

ــمــد؟ـمـاـذإ ـعـم  أبحج ـتــــرى إلـج  إيشج
ــمــد ـعـم  أبحج ـتــــرى إلـج ــــوتيـهي   إيشج خج

ل
ة  ليــــجــمـال  ـو إ ـ  ي   ـهـدي

Exerecice 3 : Trouver dans le texte de lecture les mots 
correspondants aux blocs suivants et compléter le tableau :

Rappel des blocs de constructions

1- Sujet
إسم /فاعل /ضمير

3- Complément d’objet

direct indéterminé
مفعول به نكرة

5- Complément d’objet direct

déterminé
مفعول ب ه  معرفة

9- pronom possessif
ضمائر الملكيةة  ــي- كـ -ــه

 هنة هم– تنة – كم – نا –

2- Verbe
ــعــٌل فـ 
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Bloc9 Bloc5 Bloc3 Bloc2 Bloc1

هيـيـبيأب

ــــوتـ خج
ل
ـهيإ

ــ ــهــمجـعـم 

ــ ـــنــاـعـم 

إري ـميـد هي

ـعـم    إلـج
ـة ـ  ي ـهــدي إلـج

ة  ـ  ي ـهـدي
ـــرـج ـخ

ـرـجــعــــوإ
ـزإـروإ
قــالــــوإ

ـرىـــتــإيشج
ـريفـ ـحـ

ـشــكـــر 
ـرـجــع
فــتــــح
ــب لــعي

ـجــمـال 
ـعــم إلـج

ـمـدـحجأب

Exerecice4 : Compléter les phrases suivantes  avec le verbe qui convient 

ــــظـ   -  ـرـجــع   -  ـشــــريـب فــتـــــح    -  ـحـفي

ــمــد   ـدي ـرـجــع   أبحج ـــجي ـمـسج ـــن إلـج    مي

ــــوتيـــي   خج
ل
ـنــاأبنــا ـو إ ـةفــتـــحج ـ  ي    إلجهــدي

                     
ــمــة     ـحـليـيـبـا ـشــريبــتجفــاطي

ـــظــوإمج ـهـ  ـدإ  ـحـفي     ـدـروـســـهــمج ـجـيـي
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ـد  قـــرييـب  ثــم  جي لـــــى ـمـسج
ل
ـيـدي إ عي ـم إلـج ــــوتيـهي يــــوج خج

ل
ـجــمـال  ـخـــرـج ـمــع أببيـيـهي ـوإ

ـمي لــــى ـدإريهي ل
ـرـجــعــــوإ إ

ــمــد ـوقــالــــوإ :  ــــهــمج  أبحج ــــوتــهي ـزإـروإ ـعـم  خج ل
ـجــمـال  ـو إ

ـــــنــا ـيـد  ـمــبـاـركـ    يــا ـعـم  عي
ــــوتيـهي خج

ل
ة  ليــــجــمـال  ـوإ ـ  ي ـتـــــرى ـهـدي ـد إيشج ـ ـعـم   أبحج إلـج

ــمــد ـعـم    أبحج ـجــمـال   فـــريـح ـوـشــكـــر إلـج
ـــوتيـهي  خج

ل
ــب ـمــع إ ـة  ثــم  لــعي ـ  ي ـهــدي ـبـيجـتي  ـوفــتــــح إلـج لــــى إلـج ل

ـجــمـال  ـرـجــع إ

Exerecice 5  : Compléter les phrases suivantes du texte ci – dessus

ــوتــهي ـجــمـال  :  ــ خج
ل
ــــهــمج ـوإ ـمـــد ـزإـروإ ـعـم  ـوقــالــــوإ أبحج

ـيـد   ــد يــا ـمــبـاـركـ     عي ـــــنــا أبحج ـعـم 

ـعـم   ـتـــــرى  إلـج ة   إيشج ـ  ي ــوتيـهي ليــــجــمـال   ـهـدي ــ خج
ل
ـوإ

ــــوتــهي  ـجــمـال  خج
ل
ـمـخـــرـج  ـمــع  أببيـيـهي  ـو إ ـوج ـــ لـــــى  ي

ل
ـيـدي إ عي ـد إلـج جي ثــم قـــرييـب   ـمـسج

ـمي ـرـجــعــــوإ لــــى ـدإريهي ل
.إ
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Exercice 6 : Conjuguer les verbes entre parenthèses au passé

ـــن  ــــزـم   =    )ـشـــريـب(نــــحج نــا ـمـاـء ـزمج ـشــريبـج
ـــر   اجي انـــه  =         ) فــتــــح (إلـتـ  فــتــــحـدكـ 

ــد  =  ) ـدـخـ)َـل(ـبـنــاـت إلج ـــجي ـمـسج ـــنإلـج  ـدـخـلـج
جأب ــســمج (ــتـن ـيــفــة    =   ) إلــبي ــظي ـيـيــاـب إلـنـ  ث ــتـمجلـج ـسج لــبي

ـتـــن   ـج ـس) ـشـــــرـح (أبن رج ــتــن =      إلـد  ـشـــرحج

Exercice 7 : Compléter les verbes conjugués avec la terminaison qui 
convient :

Terminaison Verbes conjugues

تــمج ـــــتـمج   .... ــــ أبنـج ـرـجـعج  

ـوإ ــ ..... ـعـــرـجـ ـمجـه  

ـنــا ــــ.... ــــن ـرـجـعج  نــــحج

ـتي  .... تي ــــ أبنـج ـرـجـعج

ــع .... ـرـجـــ ـهـــو

ــت ــــ....  أبنــا ـرـجـعج

ــتــــن  .... ـتــن  ـج ــــ أبن ـرـجـعج  

ــــن ــ.... ـهـــن  ـرـجـعج
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Exercice 8 : Relier chaque phrase avec son COD

ـجــمـال   فــتــــح                                      كيـتــابـا 
ـوإ  ـــوتيـــي ـصلـ  خج

ل
ـــي ـوإ يـ    ثيـيــابـــــا  ـج                          أببي ـدة ـدي
ـيــمــة قــــرأبتجإلج ـتـــونـا   ــمــعـل ــزإ  ـوـزيـج                                    ـخـبج

ـــي لــبيــس ــشـاءي     إل ـصــلـة                                         أببي ـعي
ـتيــي نــا   أبنــا ـوأخخج ـة                              أب ـكـلـج ـ  ي ـــهــدي إلـج

Exercice 9 : Mettre les phrases suivantes sous la forme déterminée 

Exemple :

نجـإلج      =ة     ـلــيـميـت  ـجـنجـبي ــبي ـيـلــت    إلـج ــةــجـمي          ـ 

ل ـ ـعـــك ـليــم ـلــعـادي   إلـجــكــ ـمـليـ إلـج      =    ادي           

ـيـــــد      إلـجــجـ  إلـج   =     ر ـــيـبيـ ـكد د ـــــــج ــــرـكـبي          

ــــي          =     ــولـــ إلـجـولــــــد   ـذ كي ــــي ذ   كيــــد    إلــ         

ــــريـب   إلـكـلـج    إلـج  = ريس       ــــب  ـشـلجــك ـسـش          


