S22 Exercices CN2

Exercice 1 : Lecture

ـــو ـم إلجـ يعـيـ يد إلـــــى ـم جـس يجـد قـــ يريـب ثــم
ـجـ ـمـال خ ــــر ـج ـمـ ـع بأبيـيـ يه ـوإخ
جـــو يتـ يه ي ـ
ج
ـ
ل
ـر ـجـ ـعــــوإ إلــــى د يـإر يهـم ل
ي
ل
ي
ـ
ي
ـ
ب
ـاركـ يــا
جـــوتــه ـز ـإروإ ـعـمــــه جــم أ جحـ ـمـدـ ـوقـالـــوإ  :عـيـد ـمـ ـب ـ
ـجـ ـمـال ـو لإخ ـ
ـعـمـــــنــا
جـــو يتـ يه
ـــرى هــ يديـة يلـــ ـجـ ـمـال ـوإخ ـ
إلجـ ـعـم بأ جحـدـ يإ جشـتـ ـ
ل
ـجـ ـمـال فـــ ير ـح ـو ـشـ ـك ـــر إلجـ ـعـم بأ جحـ ـمـدـ
ـجـ ـمـال ـر ـجـ ـع إلــــى إلجـ ـبـ جي ي
جــو يتـ يه
ـت ـوفــتـ ـــح إلجــهــ يديـ ـة ثــم لــ يع ـ
ـب ـمـ ـع لإخ ـ
ل

Vocabulaire.

إلجـ ـي جــو ـم
ـمـ ـبـ ـاركـ
ـم جس يجـد
قـــ يريـب
إلـد ـإر
ـز ـإر
يإ جشـتــــ ـرى
هــ يديـة
ـشـ ـك ـــر
فــتـ ـــح
ـب
لــ يع ـ

Aujourd’hui
Béni
Mosquée
Proche
La maison
Visiter
Acheter
Un cadeau
Remercier
Ouvrir
Jouer
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Exerecice 2 : Répondre aux questions
= Rappel : où
= quoi

ـمـا ـذإ

ــب ـجـ ـمـال؟
بأيج ـ
ــن ـذه ـ
ــب ـجـ ـمـال إلـــــى ـم جـس يجـد قـــ يريـب
ـذه ـ
ل
ـمـا ـذإ قــا ـل ـجـ ـمـال يلـ ـعـ يـمـ يه بأ جحـ ـمـدـ ؟
قــا ـل ـجـ ـمـال يلـ ـعـ يـمـ يه  :يعـيـد ـمـ ـبـ ـاركـ ي ــا ـعـمـــــنــا
ـمـا ـذإ يإ جشـتـ ـــرى إلجـ ـعـم بأ جحـ ـمـدـ ؟
جـــو يتـ يه
يإ جشـتـ ـــرى إلجـ ـعـم بأ جحـ ـمـدـ هــ يديـة يلـــ ـجـ ـمـال ـو لإخ ـ

ــن
بأيج ـ

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

2- Verbe
فــعـ ــ ٌل

5- Complément d’objet direct
déterminé
مفعول به معرفة

3- Complément d’objet
direct indéterminé
مفعول به نكرة

9- pronom possessif
ضمائر الملكيةة ــي -كـ -ــه
– نا – كم – تنة – هنة هم
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Bloc1

Bloc2

ـجـ ـمـال
إلجـ ـعـ ـم
بأ جحـ ـمدـ

ـخ ـــر ـج
ـر ـجـ ـعــــوإ
ـز ـإروإ
قــالــــوإ
يإ جشـتــــ ـرى
فـ ــ ير ـح
ـشـ ـك ـــر
ـر ـجـ ـع
فــتـ ـــح
ـب
لــ يع ـ

Bloc3

Bloc5

Bloc9

هــ يديـة

إلجـ ـعـم
إلجــهــ يديـ ـة

بأ يبـيـ يه
جـــوتــ يه
لإخ ـ
ـعـمــــه جــم
ـعـمـــــنــا
ـد يإر يهـ يم

Exerecice4 : Compléter les phrases suivantes avec le verbe qui convient

ـــح
ـشــــ ير ـب  -ـحـ يفــــظـ  -ـر ـجـ ـع  -فــتـ ـ
بأ جحـ ـمـدـ

ــن إلجـ ـم جـس ي
ـــجـ يد
ـر ـجـ ـع يم ـ

جـــو يتـــي فــتـــ جحـنــا إلجهــ يديـ ـة
بأن ــا ـو لإخ ـ
فــا يطـ ـمـ ـة ـشــ يرب ـ ج
ـت ـحـ يلـيـبـا
وســـه جــم ـجـيـيـدإ
هــ جم ـحـ يف ـــظــوإ د ــر ـ
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ـــو ـم إلجـ يعـيـ يد إلـــــى ـم جـس يجـد قـــ يريـب ثــم
ـجـ ـمـال خ ــــر ـج ـمـ ـع بأبيـيـ يه ـوإخ
جـــو يتـ يه ي ـ
ج
ـ
ل
ر ـجـ ـعــــوإ إلــــى د يـإر يهـم ل
ـ
ي
ل
جـــوتــ يه ـز ـإروإ ـعـمــــه جــم بأ جحـ ـمـدـ ـوقــالــــوإ :
ـجـ ـمـال ـو لإخ ـ
ـاركـ يــا ـعـمـــــنــا
يعـيـد ـمـ ـب ـ
جـــو يتـ يه
ـــرى هــ يديـة يلـــ ـجـ ـمـال ـوإخ ـ
إلجـ ـعـم بأ جحـدـ يإ جشـتـ ـ
ل
ـجـ ـمـال فـــ ير ـح ـو ـشـ ـك ـــر إلجـ ـعـم بأ جحـ ـمـدـ
ـجـ ـمـال ـر ـجـ ـع إلــــى إلجـ ـبـ جي ي
جــو يتـ يه
ـت ـوفــتـ ـــح إلجــهــ يديـ ـة ثــم لــ يع ـ
ـب ـمـ ـع لإخ ـ
ل
Exerecice 5 : Compléter les phrases suivantes du texte ci – dessus

ـــوتــ يه ـز ـإروإ ـعـمــــه جــم بأ جحـمــدـ ـوقــالــــوإ :
ـجـ ـمـال ـوإ جخ ـ
ل
ـاركـ يــا ـعـمـــــنــا بأ جحـدـ
يعـيـد ـمـ ـب ـ
ـــو يتـ يه
ـــرى هــ يديـة يلـــ ـجـ ـمـال ـوإ جخ ـ
إلجـ ـعـم يإ جشـتـ ـ
ل
جـــوتــ يه ي ـ جـــو ـم إلجـ يعـيـ يد إلـــــى ـم جـس يجـد قـــ يريـب ثــم
ـجـ ـمـال خ ــــر ـج ـمـ ـع بأبيـيـ يه ـو إخ
ـ
ل
ل
م.
ـر ـجـ ـعــــوإ لإلــــى د يـإر يهـ ي
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Exercice 6 : Conjuguer les verbes entre parenthèses au passé

ـــز ـم = ـشــ يربجـنــا
ـاء ـز جم ـ
نــــ جح ـ
ــن ) ـشـــ ير ـب ( ـم ـ
إلـت ي
فــتـ ـــح
ـاج ـــر )فــتـ ـــح( دـكـان ــ ـه =
ـات ) ـدخــ ـ(َل( إلجـ ـم جـس ي
إلج ـبـنـ ـ
ـــن
ـــجـدـ = ـدخــلج ـ
ـاب إلـن ي
ـــظـيـ ـفـ ـة = لــب جيـسـ ـت جـم
يـس( إلجـ يث ــ ـي ـ
بأنجـت ــ ــ جم ) لــب ـ
ــــر ـح( إلـد جر ـس = ـش ـــر جحـ ـتــن
بأنجـ ـتـــن ) ـش ـ
Exercice 7 : Compléter les verbes conjugués avec la terminaison qui
convient :

Verbes conjugues
بأنجـــــ ـت جـم ـر ـجـ جعــــ ....

Terminaison
ت جــم

ـه جـم ـر ـجـ ـعــ.....

ـــوإ

ـــن ـر ـجـ جعــــ....
نــــ جح ـ

ـنــا

بأن ي
جـت ـر ـجـ جعــــ....

ي
ـت

ـــو ـر ـجـــ....
ه ـ

ـ ـع

بأن ــا ـر ـجـ جعــــ....

ـ
ـت

بأنجـ ـتــن ـر ـجـ جعــــ....

ـ ـتــــن

هــــن ـر ـجـ جعــ....

ـــن
ـ
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Exercice 8 : Relier chaque phrase avec son COD

يكـتــابـا
يثـ ـيـابـــــا ـجـ يديـدـ ة
خــ جبــزإ ـو ـزيجـ ـتـــونـا
ـصـ ـل ـة إلـ يعـشـ ـا يء
إلجــــهــ يديـ ـة

ـجـ ـمـال فــتـ ـــح
جــو يتـــي ـصلــوإ
بأبيـــي ـوإخ ـ
إلجـ ـملـ ـعـ يل ــ ـمـ ـة قـ ـــر بأتج
يـس
بأبيـــي لــب ـ
بأن ــا ـو خأخجـ يتــي بأ ـكـلجـنــا

Exercice 9 : Mettre les phrases suivantes sous la forme déterminée
Exemple :

ـ يبـ جنـت ـجـ يمـيـلــة = إلجـ يب جنـ ـت إلجـــ ـجـ يمـيـلــ ـة
ـمـ يلـكـــ ـعـا يدل = إلج ــمـ يلـ ـ ـكــ إلجــ ـعـا يد ـل
ـــر
ـجــــــد د ـكـبي ـيـــر = إلجــ ـجــــــد إلجـ ـكـبيـي ـ
= إلجـ ـــولــــــدـ إلـذ يكــــي
ـولــــــد ـذ يكــــي
= إلجـ ـكـلجـ ـب إلـشــــ ير ـس
ـكـلجـب ـشــــ يرس

