
www.coursdarabe.fr 

 - 1 - 

 

Cours n°12 

 Corrigé des exercices 

 

 ) ِاقـرأ واكتـب:1(    

 ) َكْيَف َحاُلِك يا أمي؟2(      ) َكْيَف حاُلَك يا َأِيب؟1(    

ْسجِد.3(    
َ
 ) أَْيَن ابـُْنِك يا َزيـَْنُب؟ َذَهَب إَىل امل

دَرسِة.4(    
َ
 ) أْيَن بِْنُتِك يا آِمنُة ؟  ذهبْت إىل امل

 ) ِلَمْن َهِذِه الساعُة اَجلميلُة ؟ َأهَي لِك، يا فاطَمُة ؟ نعْم ِهـَي ِيل.5(    
 ُمَك يا ُحممُد ؟ ال. هذا قـََلُمَك أنَت.) َأَهَذا قـَلَ 6(    
ْدرسِة لِْلمديِر.7(    

َ
 ) تِْلَك السيارُة اَجلميَلُة الِيت َخرجْت اآلَن ِمَن امل

 ) أَ أَْنَت ُمهْندٌس يا َأِخي؟ ال أنا طَبيٌب.8(    
 ) أَ أْنِت طَبيبٌة يا ُأْخِيت؟ ال. أنا ُمدرسٌة.9(    

 
 لة من الجمل اآلتية، ثم اقرأها أخرى بعد تغيير    ) أقرأ كل جم2(    

 المنادى كـما هو موّضح في المثال:    

 

 مثال: أَْيَن قـََلُمَك يا أِيب؟ أْيَن قـََلُمِك يا أُمي؟       

 َأِعْندِك قَلٌم  يا آمنُة؟ )َأِعْندَك قَلٌم يا حممُد؟1(  

 أْيَن بـَْيُتِك يا ُأستاذِيت؟) أْيَن بـَْيُتَك يا ُأْستاذي؟ 2(  
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ْفُرت َلَك يا علي؟3(     ْفُرت َلِك يا فاطمُة؟ ) ًأَهذا الد َأَهذا الد 

 ِمْن أيَن أْنِت  يا ُأْخِيت؟ ) ِمْن أيَن أْنَت يا أِخي؟4(    

 أْيَن أبوِك يا َخدَجيُة؟) أْيَن أبوَك يا خالُد؟ 5(    

 أ أَنِت َمريـَضٌة يا خاليت؟ ؟ ) أ أَنَت َمريـٌض يا خاِيل 6(    

 ُتِك يا عمِيت؟أيَن بـَنَ  ) أيَن بـََنُتَك يا َعمي؟7(    

 أَلِك أٌخ يا ُسعاُد؟) أَلَك أٌخ يا حامُد؟ 8(    

 ماذا ِعْنَدِك  يا ُأْخيت؟) ماذا ِعْنَدَك يا أِخي؟ 9(    

 السالُم عليِك يا أُمي؟) السالُم عليَك يا أِيب؟ 10(    

 
 ) أنث الفاعل في كل من الجمل اآلتية:3(    

 لبيت.       َخَرَجْت آمنة من البيِت.مثال: َخرََج حممد من ا      

 .َذَهَبْت املدرَسُة إىل الَفْصلِ  ) َذَهَب املدرُس إىل الَفْصِل.   1(     

ْستشَفى. 2(     
ُ
ْستشَفى. ) َذَهَب أِيب إىل امل

ُ
 َذَهَبْت أمي إىل امل

 َجَلَسْت الطالَبُة يف الَفصِل.) َجَلَس الطالُب يف الَفصِل. 3(     

 .خرَجْت أْخِيت مَن البيتِ     ) خرج أِخي مَن البيِت.4(     

 
 ) اقرأ الجمل اآلتية:5(    

 خرَج ِمْن بـَْيُتَك اآلَن؟ هو ابُن َعمي. الذي) َمِن الَفَىت 1(    

 خرجْت ِمَن بيُتَك اآلَن يا حممُد؟ هي بْنُت خاَليت. الِيت ) َمِن الفتاُة 2(    
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 عَلى املكتِب؟ هو لِْلمدرِس. الذي) ِلَمْن املِْفتاُح 3(    

 على السريِر؟ هي ِلَزْوِج ُأخِيت. الِيت ) ِلَمْن الساعُة 4(    

 
 )أكِمْل الجمل اآلتية بوضع اسِم َمْوصوٍل مناسب6(    
 (الذي، التي) في الفراغ:    

ْكَتِب لِْلمدرِس. الِذي) الكتاب 1(     
َ
 على امل

 يف حقيبِيت َمْكُسوٌر.  الِذي) القلُم 2(     

 َخَرَجْت ِمن املستشَفى اآلن لِْلطبيِب اجلديِد. الِيت ) السيارة 3(     

 ِيف اَحلِديقِة مريٌض. الِذيالكلُب ) 4(     

 َخرََج ِمَن املسجِد اآلن ابُن املؤِذن. الِذي) الفىت 5(     

 ْحتَت الَشَجرِة لِِبْنِت الفالِح. الِيت  ) تلك الَبطةُ 6(     

 يف ذلَك الشارِِع لِْلوزِيِر. الِذي) البيُت اَجلديُد 7(     

ا. يالذِ ) الدْرُس 8(      بـَْعَد هذا الَدْرِس َسْهٌل جد 

 َجَلَسْت أماَم املدرسِة ؟ هي طالبٌة ِمَن مالِيزِيَا.الِيت ) ِمْن الفتاُة 9(     

ْكَتِب َلَك يا خالُد؟ ال. الِيت ) أتِْلَك احلقيبُة 10(     
َ
 حتَت امل

 هي ِلَصديقي ُحمَمٍد.    

 


