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Cours n°9  

 Corrigé des exercices 

 
 ( أ )

 :ِاقـرأ واكتـب) 1(
 طالب قدمي حممد )1(     
    ال . هو طبيب جديد.         جديد؟ أذلك الرجل مدرس) 2(     
 عباس تاجر َشِهي. .                   (4) درس سهل هذا )3(     
 .اِإلْنِكِلْيزِيَة لغة صعبة .                 (6) مهندس كبري بالل) 5(     
   ال. أنا رجل فقري.                    أَ أنت رجل غّين؟7) (     
 .الَقاِهَرُة َمِديَنٌة كبرية) 8(     
 ال. أنا مدرس جديد.            أنـت مدرس قدمي؟ أ) 9(     
  ال. هو طالب جمتهد.         أحامد طالب كسالن؟ )10(     

 
  

 :الفراغ في الجمل اآلتية نـَْعتاً مناسباً  فيضع  (2)
 َشِهيـْرٌ  تاجر خالد                 (2) جمتهدٌ   خدجية طالبة     (1) 

 صغريٌ   العصفور طائر (4)  سهلةٌ  العربية لغة     (3)  
   قدميٌ  مدرس أنا (6)  لذيذةٌ   التفاح فاكهة     (5) 

   صعبةٌ   اِإلنكليزية لغة (8)               شهريٌ   طبيب حممد     (7)  
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   مجيلةٌ  القاهرة مدينة                (10) جديدٌ  أ أنت طالب     (9) 
  

 ضع في المكان الخالي في الجمل اآلتية منعوتاً مناسباً: (3) 
 قدمي. مدّرسٌ  ) أنا2(           سهلة. لغةٌ  العربية     (1)

 مكسور قلمٌ   هـذا    (4)    غين. تاجرٌ  ) عّمار3(     
 كسالن. طالبٌ  فيصل     (5) 

 
 ِاقْـرْأ: (4) 
 َكْسالُن. َجْوَعاُن. َعْطَشاُن. َغْضَباُن. مآلن.     

 َعْطَشاُن. أنـا ؟ ال،َجْوَعاُن  أ أنت                 (2) جوعانأنا      (1)
 مآلن الـكـوب      (4)اليوم؟ َغْضَبانُ  ) ملاذا املدرس3(    

 
******************** 

 )ب               (                    
 ) ِاقـرأ واكتـب:1(

ْستَـْوَصِف.    (1) 
ُ
 الـطبيُب اجلـديُد يف املستشفى والـطبيُب القـدُمي يف امل

 القلُم املكسوُر على املكتِب.    (2)
 املِْرَوَحُة اجلديدُة يف الغرفِة الكبريِة.    (3) 
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 اللغـُة العربيـُة سهلـٌة.    (4)
 الولُد الطويُل الذي خرًج ِمَن الفصِل اَالن طالٌب ِمَن اهلنـِد.   (5) 
 أنَا ِيف املدرسِة الثاَنِويِة.   (6) 
 ذهَب الرجُل الفقُري إىل الَوزيِر.   (7) 
 .َس الطالُب اجلديُد َخْلَف حامدٍ َجل   (8) 
 .السكيـُن الكبُري حاٌد ِجداً    (9) 

 َمْن هذا الولُد الصغُري؟ هَو آبُن املدرِس اجلديِد.   (10) 
 

ِامأل في الفراغ فيما يلي بالنعت الذي بين قوسين بعد تحليته بـ ال عند  (2) 
 اللزوم.

 (جديد)      ؟ اَجلِديدُ   أين املدرس     (1) 
 (كبري)          يف السوق . الَكبريُ  التاجر     (2) 
 (قدمي)                                 َقِدٌمي  لبأنا طا    (3) 
 (جديد)       خلف حممد. اَجلِديدُ  جلس الطالب    (4) 
 (طويل)  الذي خرج اآلن من الفصل؟ الّطويلُ  من الولد    (5) 
 (قصري)      .قصريٌ  عمار ولد     (6) 
 (شهري)            .شهريٌ  فيصل طبيب      (7)
 (مكسور)                       ؟املكسورُ  السرير ملن هذا     (8)
 (حـاد)                            ؟احلاد  أين السكني     (9)
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 (مجيلة)  ؟ اجلميلةُ  ملن هذه السيارة    (10)
 ) ِاقـرأ:3(

 الطالُب الذي َخرَج ِمَن الفصِل اآلن مَن إْندونيْسيا.    (1)
كتِب لِْلمدرِس.الكتاُب الذي َعَلى ا    (2)

َ
 مل

كتِب؟    (3)
َ
 ِلمْن هذا القلُم اَجلميُل الِذي َعلى امل

 البيُت الكبُري الذي يف ذلَك الشارِع لِْلوزيِر.    (4)
 السريُر الذي يف ُغرَفِة خالٍد مكسوٌر.    (5)

 
 

 


