
ArabicOnline Advanced Arabic 
Unit 4: What did you on Friday and Saturday? 

 یا أحمد، ماذا فعلت الجمعة والسبت؟

 

 صح أم خطأ؟1.

 ✗ مریم تتكلم مع ابن عمها۔

 ✗ سافر أحمد مع أخیه إلى السیب۔

 ✓ أحد زمالء أحمد یسكن في قریات۔

 ✓ قضى أحمد الیوم مع أصدقائه على الشاطئ۔

 ✗ في المساء تناولوا العشاء في مطعم صغیر۔

 ✓ صباح السبت سبح الشباب في البحر وبعد ذلك عادوا إلى مسقط۔

 ✗ في مسقط ذهب أحمد مع أصدقائه إلى السینما۔

 ✓ كتب أحمد امتحانًا یوم األحد۔

 ✓ كان االمتحان صعبا۔

 ✗ أحمد یعتقد أنه لم ینجح به۔

 

 اربط بین التعبیرات المشابهة بالمعنى.2.

  ما أخبارك؟ كیف حالك؟

 أین قضیت الجمعة والسبت؟ أین كنت في الجمعة والسبت؟

  مع بعض األصحاب مع بعض األصدقاء

 قمنا باستراحة من الدراسة. ارتحنا من الدراسة

  في العصر رجعنا إلى مسقط بعد الظهر عدنا إلى مسقط

 تقابلنا لتحضیر االمتحان اجتمعنا ودرسنا لالمتحان

 ولكني أظن أني نجحت ولكني أعتقد أني نجحت

  زرنا عائلته زرنا أهله

 



 ماذا فعل أحمد الجمعة والسبت؟ وأنت، ماذا فعلت الجمعة والسبت؟3.

 أنا: أحمد:

 أحمد سافر مع بعض أصدقائه إلى قریات

 سبح في البحر

 شوى مع بعض األصدقاء

 تعلم قلیًال لالمتحان

 قابل أهل زمیله

 

 قابلت بعض األصدقاء

 ذهبت إلى السینما

 سبحت في البحر

 تحممت في الحمام

 تفرجت على التلفاز

 أیام األسبوع هي:4.

 Sunday (یوم) األحد

 Saturday (یوم) السبت

 Monday (یوم) اإلثنین

 Tuesday (یوم) الثُّالثاء

 Wednesday (یوم) األرِبعاء

 Thursday (یوم) الخمیس

 Friday (یوم) الجمعة

 

  

  

 

 

  



 

 اقرأ النص مرة أخرى واستخرج منه األفعال في الماضي. ثم أكمل الجدول ببعض األمثلة.5.

 

 (مالحظة: ال یوجد جمیع الضمائر وتصریفها في النص)

 المثنى  الجمع  المفرد 

 َفَعلُت أنا
 مثال: اتصلت

 َفَعلنا نحن
 مثال: سبحنا

  

 فعلَت أنَت
 مثال: كنَت

 َفَعلُتم أنتم
 مثال: فعلتم

 َفَعلُتما أنتما
 مثال: سبحتما

 فعلِت أنِت
 مثال: كنِت

 َفَعلُتنَّ أنُتنَّ
 مثال: كنتن

  

 َفَعَل هو
 مثال: كان

 َفَعلوا هم
 مثال: كانوا

 َفَعال ُهما
 مثال: سبحا

 َفَعَلت هي
 مثال: كانت

 َفَعلَن ُهنَّ
 مثال: كنَّ

 َفَعَلتا ُهما
 مثال: سبحتا

 

 اكتب الجمل التالیة في الماضي۔6.
 

 قضیت  یوم األحد في المعهد مع ُزمالئي۔1.

 سافروا  إلى ُدبي في یوم الخمیس۔2.

 ریم  تناولت  الغداء عند صدیقتها یوم األربعاء۔3.

 زرت  عائلتي مساء اإلثنین۔4.

 قمنا  بالشوي یوم الجمعة۔5.

 متى  ذهبتم  إلى الشاطئ؟6.

 صدیقي  قابل  أصدقائه لیتعلم معهم۔7.

 یوم الثالثاء  اجتمعنَ  بعد الدروس۔8.

 حضرن  احتفاالت العید الوطني یوم الجمعة۔9.

 أبي  عاد  من سفره یوم السبت۔10.

 

  



 

 النفي في الماضي باستخدام لم والحاضر المجزوم7.

 الحاضر المجزوم: (فعل – یفعل)

 المثنى  الجمع  المفرد 

   نفعْل نحن أفعْل أنا

 تفعال أنتما تفعلوا أنتم َتفعْل أنَت

   تفعلَن أنُتنَّ تفعلي أنِت

 یفعال ُهما یفعلوا هم یفعْل هو

 تفعال ُهما یفعلَن ُهنَّ َتفعْل هي

 

 الحاضر المجزوم: (كان- یكون)

 المثنى  الجمع  المفرد 

   نُكْن نحن أُكْن أنا

 تكونا أنتما تكونوا أنتم َتُكْن أنَت

   تُكنَّ أنُتنَّ تكوني أنِت

 یكونا ُهما یكونوا هم یُكْن هو

 تكونا ُهما یُكنَّ ُهنَّ َتُكْن هي

 

 أمثلة:

 كنت في قریات یوم الجمعة۔ -> لم أُكْن في قریات یوم الجمعة۔

 سافرنا إلى دبي۔ -> لم ُنسافر إلى دبي۔

 قاموا بالشوي في المساء۔ -> لم یقوموا بالشوي في المساء۔

  



 

 نف الجمل التالیة۔8.
 ما  قضینا الیوم كله في الشاطئ۔  لم یقِض ...1.
 أمي  ما  زارتني في بیتي یوم الجمعة۔  لم تزرني  ...2.
 ما  تقابلنا لندرس مع بعض۔  لم نتقابل3.
 أحمد  ما  خاف قلیًال من االمتحان۔ لم یخف4.
 ما  قام الشباب بالشوي على الشاطئ۔  لم یقم5.
 ما  ارتحت قلیال بعد االمتحان۔  لم ترتح / أرتح6.
 والَدي  ما  ذهبا إلى مطعم في المساء۔  لم یذهبا7.
 ما  كان الطقس مشمسًا۔  لم یكن8.
 ما  أكلوا في مطعم صیني۔  لم یأكلوا9.

 ما  سجلُت في جامعة بیروت في قسم األدب الفرنسي۔  لم أسجل10.

 

 9. أكمل األفعال المناسبة في الجمل التالیة بتصریفها الصحیحة۔

 1. الشباب  وصلوا  إلى بیت صدیقهم۔

 2. یا مریم، لماذا لم  تأتي  إلى الحفلة یوم الخمیس؟

 3. أخي  وضع  الحقائب على الخزانة۔

 4. لماذا لم  تقم  بالشوي عندما زرتم هذه المنطقة؟

 5. عائلتي  سافرت  إلى مصر لزیارة األهرامات۔

 6. نحن لم  نجتمع  بكم مساء البارحة۔

 7. لم  یكن  الطقس حارًا۔

 8. هما  شاهدا  الفیلم في السینما۔

 9. من  أكل  في هذا الفندق في األسبوع الماضي؟

 10. هي  خافت  من السفر بالطائرة۔

 

 


