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Time: 3 Hrs                           Max. Marks: 80 

 إلاجابة باللغة العربية فقط 

I . 10))      أكمل الفراغ بالمناسب مما بين القوسين x 1 = 10 Marks   

 
  / ( من) أفضل / على / تأكل / إلى / ٌشرب 

 السمك كثٌرا ----والدتً  .1
 عصٌر التفاح ---أنا  .2
 القهوة دائما ----أخً .3
 الخبز ---أتناول فً الفطور قطعة صغٌرة  .4

 بٌته  ---ذهب أخً  .5

 

  / الصغٌر ( ٌذهب / هما / تشتري / )هذه / األول  
  ---- هقرأ الولد كتاب .6
 ذاهبان الٌوم إلى كلٌتهما ---- .7
 بقرة جدٌدة ---فاطمة  .8
 حقٌبتً الجدٌدة ----- .9

 ألحمد ---أعطٌت الكتاب  .10

 

.II   8))     أسئلة فقط لثمانيةأجب حسب إلارشادات x 2 = 16 Marks

          

 ة خطوطا رقعيةانسخ الجمل اآلتي                    
 إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بٌن أخوٌكم .11
 كتاب أنزلناه إلٌك مبارك لٌدبروا آٌاته ولٌتذكر أولو األلباب .12
 

 أجب عن األسئلة اآلتية في جملة كاملة              
 هل تصوم رمضان ؟ .13
 ماذا تشرب فً العشاء ؟ .14
 مع من تذهب الطالبة إلى الكلٌة ؟ .15
 اٌتك ؟ما ِهو .16

 أنت ابن كم ؟ .17
 

 هات األسئلة لإلجابات اآلتية                     
 أتناول الفاكهة مساء.  ؟ ------------- .18
 اسم حًٌ "طرٌق جوهر"  ؟ ------------- .19
 أنا قادم من بٌتً  ؟  ------------- .20
 سٌبدأ االمتحان بعد ساعة واحدة  ؟ ------------- .21

 العربٌة جٌدانعم، أتحدث   ؟    ------------ .22
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III  6))      حسب إلارشادات ات ألاثيةمجمع املمن  ستة .  أجب x 4 = 24 Marks

          

 رّتب الكلمات اآلتية لتكون جمال مفيدة                   
 

سة   (1) .23  تطٌر –مطار  –الطائرة  –فوق  –الكوٌت   (2) - تدرس – اللغة -هذه  –العربٌة  –الُمدرِّ

 فاطمة  –الحافلة  –الطائف  –من  –تنتظر   (2) -     إلى –ذهبت  –ألدرس  –القاهرة (  1) .24
  للصالة -إلى  –ذهب  –أحمد  –المسجد   (2) -     ٌصل –إلى  –المطار  –مبكرا   –الولد(  1) .25

  

  جمع مع تغيير الزمالاستبدل الكلمات التي تحتها خط إلى                 
  

 نشٌط المهندسهذا  (  2)  -       غائبة تلمٌذةهناك (   1)  .26
 فً الصف حاضرانالطالبان   (2)  -      قادمة من بٌتها المحاضرة(   1)  .27

 

 يتكون البيت من سبع غرف ◄غرفة( -7-المثال: )البٌت استبدل كما في المثال 

 

 ◄شجرة     – 44 –الحدٌقة   (2)  -      ◄    العب – 11 –الفرٌق (  1)  .28

 

 مات اآلتية كما في المثالكون جمال من الكل                    

أسكن بعٌدا عن الكلٌة، أذهب إلى الكلٌة بالحافلة، أصل إلى الكلٌة فً ثالالث  ◄( 3-الحافلة-المثال : )الكلٌة
  ساعات

 

 ◄ 11 –السفٌنة  –إندونٌسٌا   (2) -        ◄ 5 –السٌارة  –السوق (  1)  .29

 

 حول كما في المثال                    
 سنذهب إلى مكة ألداء الحج ◄المثال: سنذهب إلى مكة لنؤدي الحج 

 

 ◄ستذهب إلى السوق لتشتري الهدٌة      (2)  -        ◄    سأذهب إلى المكتب ألقرأ الكتاب(   1)  .30
 

 أكمل الحوار .31

 

 : نعم، أعرفها، هذه أختً زٌنب     -------:  عائشة
 : اسمها مرٌم زٌنب     -------:  عائشة    
 : هً مسافرة إلى السعودٌة زٌنب     -------:  عائشة    
 : هً مسافرة للحج زٌنب     -------:  عائشة    
 : عمرها أربعون سنة زٌنب     -------:  عائشة    
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.IV     ْ2))                            من األسئلة الثالثة اآلتية اثنينحاول x 15 = 30 Marks 

 

                          التي تليهاعن األسئلة  جبْ أو ،قرأ العبارةا .32

 
تعٌش عائلة سلٌمان فً نٌجٌرٌا وهً عائلة كبٌالرة، تتكالون مالن عشالرة أشالخا:، هالم: أب وأم وأربعالة أوالد وأربالع 

والقطالن والفاكهالة.  القمال تالزر  فٌهالا بنات. تسكن العائلة فً قرٌة قرٌبة من العاصمة، وهالً تملالك مزرعالة كبٌالرة، 
ٌذهب والد سلٌمان فً الصباح إلى العاصمة لٌبٌع الفاكهة ثم ٌعود فالً المسالاء ٌحمالل لالوازم البٌالت مالن سالكر وخبالز 
ولحم، وٌحضر معه بعض الحلوى أٌضا. ٌحب سلٌمان المزرعة، وفً أٌام العطلة ٌذهب مع إخوته وأخواتها إلٌها، 

ٌنظفون المزرعة وٌسقونها وٌسالاعدون والالدهم فالً العمالل. وفالً العصالر ٌعالودون إلالى وٌقضون هناك ٌوما سعٌدا، 
 البٌت، ٌحملون البرتقال والتفاح والعنب.

 
 . ممن تتكون عائلة سلٌمان ؟2   أٌن تعٌش عائلة سلٌمان ؟. 1
 . أٌن ٌقضً سلٌمان أٌام العطلة ؟4    . ما تزر  العائلة ؟3
 . ماذا تفعل العائلة ؟5
 

                            مما بين القوسين اآلتيةقرة الف كمل .33
 

تذكرة  ---و ----إلى مكتب الطٌران  ---. هو ----مسافر على طائرة  --إلى القاهرة،  ----صدٌقً عبد الرحمن 
عبد الرحمن حقائب السفر عند موظف  ---السفر. فً ٌوم السفر ٌذهب إلى المطار قبل الموعد بساعة ونصف. 

 ---من دبً، وهذه طائرة  ---إلى دمشق، وهذه أسرة  ---إلى دلهً، وهذه  ---، هذا ---لطٌران. المطار شركة ا
فً صالة االنتظار بعض الوقت إلى موعد سفر  ---قادمة من أبو ظبً. عبد الرحمن  ---إلى عمان وطائرة 

 الطائرة وٌسافر. ---الطائرة. ثم 
/ سعودٌة/  ٌذهب/  السعودي/  ٌأخذ/  ٌضع/  مزدحم/  مسافر/  مسافرة/  ٌركب / ٌجلس/ أخرى / ذاهبة / قادمة)

 ( مسافر/  هو
 
 

                           امأل الفراغ بالكلمات المناسبة .34

 
فً حً المطار، فً شار  القدس.  ----وهو ٌسكن فً بٌت  ----، عمره تسع عشرة ----محمد طالب فً المدرسة 
؟ قالال  ----. لمالاذا ننتقالل إلالى بٌالت ----وال أستطٌع القراءة. صوت الطالائرات  ----طٌع قال محمد: ٌا والدي ال أست

: ----المدٌنالة أٌضالا ؟ قالال  ----، هذه آخر سنة للمطار القدٌم. قال محمد: وهالل المطالار الجدٌالد ----والده: اصبر ٌا 
 ثم تناول كتابه. ----الجدٌد خارج المدٌنة. ابتسم  ---ال، 
 
 

                      مستعينا بالكلمات اآلتية   اكتب خمس جمل  .35

 
مدٌنة  –أسس  –األناشٌد  –استقبل  –ٌثرب -غار –الصحراء  –ناقتٌن  –– رأبو بك –رسول هللا  –مكة المكرمة 

 انتشر –النبً 
 
 


