
ArabicOnline Advanced Arabic 

Unit 2: Miriam’s birthday 

 عید میالد مریم

 

 1. أجب عن األسئلة حول النص۔

 

  الیوم عید میالدها.1.

 هي تلبس وتنزل إلى غرفة الطعام.2.

 تتناول الفطور مع والدیها وأخَتیها.3.

 تنتظر أَخیها وأختها الكبیرة.4.

 ستحتفل مع عائلتها وأصدقائها.5.

 تذهب مع أمها إلى السوق.6.

 تقضي أربع ساعات في المدینة.7.

 تطبخان بعض األكالت الخفیفة.8.

  تزین الصالون بالبالونات والورود واألضواء الملونة.9.

 تذهب مریم مع ضیوفها إلى الصالون ویرقصون ویفرحون بالسهرة.10.

 

 2. اربط بین الكلمات العربیة وترجمتها االنكلزیة المناسبة.

 

 birthday عید میالد

 present هدیة ج هدایا

 party حفلة ج حفالت

 balloon بالون ج بالونات

 flower, rose وردة ج ورود

 light ضوء ج أضواء

 evening party, soiree سهرة ج سهرات



 3. تخیل أنك مریم وتحدثي عن یوم عید میالدك. اكتب 5 جمل على األقل.

 

  الیوم هو السبت وأقوم من النوم وأنا سعیدة جدًا.

 عندي عید میالد.

 عمري 18 سنة.

  أوًال أذهب إلى الحمام وبعد ذلك أنزل للفطور.

 أذهب مع أمي إلى السوق وأشتري بعض األشیاء.

 أطبخ مع أمي بعض األكالت الخفیفة.

[...]  

 

 4. اربط بین األفعال العربیة وترجمتها االنكلزیة المناسبة

 get up  قام - یقوُم

 have a shower / a bath ِاْسَتحّم - َیْستَِحمُّ

 go down; get off / out of (a َنَزَل - َیْنِزُل
vehicle) 

 get dressed / dress َلِبَس - َیْلَبُس

 congratulate َهّنأ - ُیهنُّىء

 give َأْعَطى - ُیْعطي

 look َنَظَر - َیْنُظُر

 kommen َأَتى - َیْأتي

 celebrate ِاْحَتَفَل - َیْحَتِفُل

 return َرَجَع - َیْرَجُع

 cook َطَبَخ - َیْطُبُخ

 decorate َزیََّن - ُیَزیُِّن

 enjoy ِاْسَتْمَتَع - َیْسَتْمِتُع ِبـ

  dance َرَقَص - َیْرُقُص



 5. اقرأ الجدول الذي یوجد به تصریف األفعال بالمضارع واقرأ النص مرة أخرى وأكمل أمثلة التصریف
  من النص في الجدول

 

 (مالحظة: ال یوجد جمیع الضمائر وتصریفها في النص)

 

 المثنى  الجمع  المفرد 

 أفعُل أنا
 مثال:  أشرب

 نفعُل نحن
 مثال:  نحنتفل

  

 َتفعُل أنَت
 مثال:  تدخل

 تفعلوَن أنتم
 مثال:  تحبون

 تفعالن أنتما
 مثال:  تفتحان

 تفعلیَن أنِت
 مثال:  تنزلین

 تفعلَن أنُتنَّ
 مثال:  تساعدن

  

 یفعُل هو
 مثال:  یأتي

 یفعلوَن هم
 مثال:  یستمتعون

 یفعالن ُهما
 مثال: یلبسان

 تفعُل هي
 مثال:  تقوم

 َیفعلَن ُهنَّ
 مثال:  یرقصن

 تفعالن ُهما
 مثال: ترجعان

 

 6. اختر اإلجابة الصحیحة من بین القوسین.

 

 1. األم  تساعد  بنتها بتحضیر الحفلة.

 2. في المساء حفلة ونحن سوف  نرقص

 3. مریم وأختها  تأتیان   إلى بیت سلوى

 4. أنا  أقوم  من النوم مبكرًا.

 5. هم  یلبسون  مالبسهم الجدیدة الیوم.

 6. أخي ال  یفتح  الهدیة.

 7. یا أوالدي، متى سوف  ترجعون  إلى البیت؟

 

 



 7. أكمل األفعال المناسبة بتصریفها الصحیح في الجمل التالیة.

 

 1. یشرب  أبي  فنجان قهوة في الصباح.

 2. أنا  أدخل  مكتب المدیر في الساعة التاسعة.

 3. نحن  ننزل  إلى غرفة الطعام بعد الحمام.

 4. یا مریم، متى سوف  تحتفلین  بعید میالدك؟

 5. الطالب  ینظرون  إلى اللوح.

 6. البنات  یسمعن  الموسیقى في المساء.

 7. جدي وجدتي  یسكنان  في بیت صغیر.

 8. یا رامي وسامي، هل  تستمتعان  بالسهرة؟

 

 

 

 

 

 

 


