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Cours n°10 

 Corrigé des exercices 

 

 ) أِجْب عن األسئلة اآلتيـة:1(   
   ِاْمسي ياسرٌ  ما امسُـك؟ )1(     

 أَنَا مَن الَيَمنِ من أين أنت؟  )2(      

 لَُغِيت العَربَِيةُ ) ما لَُغتُـك؟ 3(      

 َأِيب يف اليَمنِ ) أين أبـوك؟ 4(      

 أُمي أيضاً ِيف الَيَمنِ ) أين أّمـك؟ 5(      

 نعم، ِيل َأٌخ َواحدٌ ) ألك أخ؟ 6(      

 نعم، ِيل ُأْخٌت َواحَدةٌ ) ألك أخت؟ 7(      

 ال، ما ِعنِدي َسيارةٌ ) أِعنَدك سيـارة؟ 8(      

 نعم، عندي درّاجةٌ ) أعنَدك درّاجة؟ 9(      

 نعم، عندي قلمٌ ) أعنَدك قلم؟ 10(      

   ال، ما عندي َدفْـتَـرٌ ) أعندك دفرت؟ 11(      

 ال، هَو ُمهْنِدسٌ ) أ أبـوك تاجر؟ 12(      

 هَو مَن اهلْندِ ) من أين حممٌد ؟  13(      

 لَُغُتُه األُرِديةُ ) ما لغتـه؟ 14(      

     أَبوُه ِيف الُكَويِت. هَو طِبيٌب َشِهريٌ ) أين أبـوه؟ 15(      
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 أُمُه أيضاً يف الُكَويتِ ه؟ ) أين أمـ16(     

 هَو ِمَن اليابانِ  ) من أين محزة؟17(

 لغتُه اليابانيةُ ) ما لغتـه؟ 18(     

 أبوُه يف اليابان) أين أبـوه؟  19(

 هَي يف الِعراقِ ) أين زينـُب؟ 20(     

   هو أيضاً يف الِعراقِ ) أين زوجهـا؟ 21(

 ال، زوجها مهندسٌ ) أزوجها مدرس؟ 22(

 
 ضع في الفراغ فيما يلي الضمير (ه/ ها):  )2(   

 زينبُ  هاِامسُْ  ) هذه البنت طالبة .1(     

 مهندس.ُه ) حممد طبيب وابن2(     

 عبد الّله.ُه ) هذا الرجل تاجر كبري. ِامس3(     

     )4 يف املطبخ.ها ) آمنـة يف الغرفة وأُم 

 ممرضة.َها ) عائشة طبيبة وُأْختُـ 5(     

 هُ ) خرج حممد من الفصل وخرج َمَعـهز ميلُ 6(     

 
 ) هات خمسة أسئلة وأجوبة كالمثال اآلتي:3(   

 مثال:  أِعْنـَدك قـََلٌم ؟            نعم، ِعْنِدي قـََلٌم .        

 نـََعم، ِعنِدي ساَعةٌ َأِعنَدَك َساَعٌة ؟            ) 1(     
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 َأِعنَدَك َسّيارٌة ؟            نـََعم، ِعنِدي َسّيارةٌ  )2(

 َأِعنَدَك َدفْـتَـٌر َجِديٌد ؟      نـََعم، ِعنِدي َدفْـتَـٌر َجِديدٌ ) 3(

 َأِعنَدَك مسطرٌة ؟           نـََعم، ِعنِدي مسطرةٌ ) 4(

 َأِعنَدَك كرسي قدٌمي ؟      نـََعم، ِعنِدي كرسي قدميٌ ) 5(

 
 أسئلة وأجوبة كالمثال اآلتي:) هات خمسة 4(   

 مثال : أِعْنـَدك قـََلٌم ؟           ال. ما ِعْنِدي قـََلٌم .              
 أِعْنـَدك درّاجٌة ؟           ال. ما ِعْنِدي درّاجٌة .) 1(     

 أِعْنـَدك َحقيبٌة ؟           ال. ما ِعْنِدي َحقيبٌة.) 2(     

 ؟           ال. ما ِعْنِدي سّيارٌة .أِعْنـَدك سّيارٌة ) 3(     

ٌز ؟           ال. ما ِعْنِدي ُخبـٌْز.) 4(       أِعْنـَدك ُخبـْ

 أِعْنـَدك مْكَتٌب ؟           ال. ما ِعْنِدي مْكَتٌب.) 5(     

   
 ) َأِضْف األسماء اآلتية إلى المتكلم والمخاطب والغائب5(   

 ل:والغائبة كما هو موّضح في المثا    
 قـََلٌم     هذا قلمي     هذا قلمك    هذا قلمه     هذا قلمها        

 بـَُهاابُُه      هذا ِكتَ اُبَك    هذا كتايب      هذا ِكتَ اهذا ِكتَ     بٌ ا)  ِكتَ 1(  

 هذا َسرِيرِي    هذا سريُرَك    هذا سريرُُه    هذا َسريرَُها    )  َسرِيرٌ 2(  

 مسَُهااِمسي      هذا اْمسَُك     هذا امسُُه    هذا اهذا )  ِاْسٌم    3(  
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ُلَهايمند هذا   ُلهُ يُلَك   هذا ِمْنديِلي   هذا مندِ يهذا مْندِ    ِمنِديٌل  )4(  
   بنـَُهاهذا ابِين      هذا ابـُْنَك      هذا ابـُْنُه      هذا ااِْبٌن        )5(  

 َسيارتـَُها هسّيارتُُه  هذ هسيارُتَك   هذ هسيارِيت   هذ ههذسيارٌة     )6(  

 هذا مْفتاحي  هذا ِمْفتاُحَك   هذا مْفتاُحُه  هذا مفتاُحَهامْفتاٌح   )7(  

 هذا َيدي      هذا َيُدَك       هذا َيُدُه       هذا يُدَهاَيٌد      )8(  

  
 ) اقـرأ:6(   

  َهلَـا ِيل    لَـَك    لَـُه                         
 

 أْخٌت واحدٌة . يل) 1(     

 َأٌخ ؟ ال، ما ِيل َأخ. َلكَ ) أَ 2(     

 ِطْفٌل صغري.َهلَا ) ُأْخيت 3(     

 َأٌخ وُأخٌت . له) َزِميلي 4(     

 (نقول: ِعْندي كتاب. ونقول: يل َأٌخ . ال نقول: ِعْندي َأٌخ ).    
 

 ) َمـَع:7(   
 خالٍد . َمعَ ) خرج حامد 1(     

 املهندِس.َمَع ) ذهب الطبيُب 2(     

 املديِر. َمعَ  ) َجَلَس املدرسُ 3(     
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 ي َزميلي.َمعِ َك يا علّي؟ َمعَ ) َمْن 4(     

 ها َزْوُجها.مع) آمنة 5(     

 ُه َعِمّي.َمعَ  ُه؟ َخرَجَمعَ ) َخرَج أيب من البيت. َمْن َخرََج 6(     

 
 ) اقـرأ:8(   

 بَيُتَك       بـَْيُتُه           بـَْيتـَُها          بِْيِيت          بـَْيتٌ          

 َأب          أَبُوَك        أَبُوُه          أَبُوَها           َأِيب          

 َأُخوَها          َأِخي      َأُخوَك       َأُخوهُ          َأٌخ          

 

 ) أيب وأمّي يف البيت.1(
 أبوك يا حامد؟ ذهب إىل السوق.) أين 2(
 ) أ أخوك طبيب؟ ال، هو مدرس.3(
 ) زينب يف الرياض. أخـوها يف الطائف وأبوها يف املدينة املنورة.4(
 ) هذا الطالب أبوه وزير وأخوه تاجر كبري.5(
 ) ذهب أخي إىل املدرسة وذهب أيب إىل اجلامعة.6(

 

 )ِاقـرأ األسماء اآلتية واضبط أواخرها:9(   

 ُحمَمٌد     َخاِلٌد      َحاِمٌد     َعّباٌس       َحمُْمودٌ         

 َمحَْزُة     طَْلَحُة      ُأَساَمُة     ُمَعاِويَُة      ِعْكرَِمةُ         


