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Time: 3 Hrs                            Max. Marks: 80 

 
 اإلجابة باللغة العربية فقط 

.I   10))             حسب اإلشارةأجب عن جمٌع األسئلة x 1 = 10 Marks  
     

 نيامآل الفراغ في كل جملة مما يأتي بكلمة مناسبة مما بين القوس    

 )داخل / خلف / حول / وسط / فوق (

 الكعبة بمالبس اإلحرام ----طفنا  .1
 الشارع ----ال تقف  .2

 اإلمام -----صلون الصالة ٌؤدي الم .3

 المطار بحقائب السفر  ----انتظرت  .4
 

  أكثر من مرة 5،4،3لمات في األعمدة ، ال تستخدم الكجمل باستخدام الكلمات في الجدول أربعكّون 
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7 
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 اقرأ الجمل اآلتية واكتشف منها الصحيحة والخاطئة      

 العمال تعمل فً الحقول الزراعٌة .9
 الولدان ٌدرس دروسهم  .11

 

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

 

 انسخ الجمل اآلتية خطوطا رقعية                    
 أصحاب الجنة هم الفائزون ،ال ٌستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة .11    

 ولسوف ٌعطٌك ربك فترضى ،ولآلخرة خٌر لك من األولى. 12
 

 أعد الجمل اآلتية مبتدئا بما بين القوسين كما في المثال                 
 أنا أحب والدي ◄)أنا( و ٌحب والده     المثال :   ه

 ◄    ) أنت (             هو ٌقرأ كتابه. 13
     ◄    البنت ترجع إلى بٌتها    )الموظفات( . 14

 

  عندما"كلمة مستخدما الجملتين في كل سؤال اربط بين"             
 ، ٌجتهد التالمٌذ فً أداء الواجب ٌعود التالمٌذ إلى بٌوتهم. 15
 ترجع المرأة إلى بٌتها ، تبدأ المرأة فً إعداد الطعام. 16
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 ابدأ الجمل اآلتية بما بين القوسين كما في المثال                  
 المدرسون ٌكلفون التالمٌذ بواجبات كثٌرة ◄ٌكلف المدرسون التالمٌذ بواجبات كثٌرة  )المدرسون( المثال :    

 ◄)أنتم(      جمعةأنت ستحضر إلى المسجد لصالة ال.  17
 ◄   وجد السكان الطفلة التً ٌبحث عنها الوالدان )الطفلة(  . 18

 

 اسأل عن ما يأتي .... 

 الذي ٌبنً الجامع األموي. 19
 عدد السنوات التً استغرقها بناء مسجد قرطبة. 21

 

 أكمل الجمل اآلتية من عندك مستخدما ما بين القوسين                   
 ٌصلً ( –ٌتوضأ  –أسنان  –)ٌنظف      ----- ---- ----ظ كل صباح أنت تستٌق. 21
 شعر ( –ٌصفف  –مرآة  –) ٌنظر     ----- ----- -----أنت ترتدي مالبسك . 22

 

III   .6))              األسئلة اآلتية حسب اإلرشاداتمن  لستة اكتب الجواب x 4 = 24 Marks 

 

  تيةاآلماذا تقول في المواقف ...                 
 لوالدك لتعرف موعد سفره للحج ؟)أ(    . 23

 إذا كان عنده كتاب "العربٌة للحٌاة" ؟للبائع لتعرف )ب(         
 لصدٌقك لتعرف مكان الحفل التمثٌلً ؟)أ(    . 24

 لصدٌقك لتعرف المهنة التً ٌتمناها فً المستقبل ؟)ب(          
 

 أجب عن األسئلة اآلتية                            

 كم ساعة تدرس فً الٌوم ؟.   )أ(    25
 ( ما هو نوع المالبس التً تحبها ؟ب)      

 .  )أ(   لَم تحب الرحالت ؟ 26
 أٌن تقضً أٌام عطلتك القادمة ؟)ب(         

 

 ماذا تفعل في المواقف اآلتية ...                  
 طوابع البرٌد ؟معك بعض أحد أصدقائك ٌرٌد أن ٌتبادل . 27
  زمٌل لك من كلٌة أخرى ٌرٌد أن ٌشاهد كلٌتك ؟. 28
 أنت تلعب مع فرٌق، وأخوك األصغر ٌلعب مع الفرٌق اآلخر ؟. 29
 نسٌَت طعامك فً البٌت ٌوم الرحلة ؟. 31
 أنت تعرف أن صدٌقك مرٌض، وهو اآلن فً المستشفى. 31

 

.IV     ْ2))                        من اآلتية اثنينحاول x 15 = 30 Marks 

 

        الكلمات التي  بين القوسين لكتابة األسئلة المناسبة مباستخداأكمل المحادثة التالية  .32

 

 ) متى ( ؟  ---------------:   الصدٌق      
 سأذهب إلى الحفل التمثٌلً ٌوم الخمٌس القادم.:   والد فٌصل     
 رك ( ؟ ) ٌشت ---------------:   الصدٌق     
 .نعم، ابنً فٌصل سٌشترك فً المسرحٌة:   والد فٌصل     
 ) ما ( ؟ ---------------:   الصدٌق     
 اسمها الناصر صالح الدٌن.:   والد فٌصل     
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 ( ؟ ٌذهب  –َمن )  ---------------:   الصدٌق     
 ستذهب معً زوجتً وابنً هاشم.:   والد فٌصل     
 ( ؟  ناس كثٌرون)  ---------------:   الصدٌق    
 نعم، سٌكون هناك ناس كثٌرون:   والد فٌصل    

 عرف ( ؟  -) كٌف  ---------------:   الصدٌق    
 تذكرة هذا األسبوع. 311: لقد باع ابنً وأصدقاؤه   والد فٌصل    

 

 

                      المصححة مما بين القوسينامؤل الفراغ بالكلمات  .33

 
 ----)ٌنظر( إلىى األبنىاء علىى أنهىم  -----فاآلباء ، )ٌحدث( دائما بٌن اآلباء واألبناء ---- ك خالفاتهنا

)ثىانً( مىنهم.  ----)ٌكىون( صىورة  ----)كبٌر(، وٌنسون فارق السىن بٌىنهم، وٌرٌىدون مىن األبنىاء أن 
)تفكىر( تفكٌىرا متىأخرا،  ----)قدٌمة(، وأنهم  ----)ٌنظر( إلى اآلباء على أنهم من عصر  ----واألبناء 

 )هذا( هً أهم أسباب الخالف.  ----)ٌتفق( معهم فً الرأي. و ----وال ٌمكن أن 
 ----)آخر( لٌفهموهم بطرٌقة أفضل، وإذا تذكروا كٌف أنهم  ----ولكن إذا نظر اآلباء إلى أبنائهم نظرة 

----ر( معىاملتهم ألبنىائهم، و)ٌغٌى ----)كان( فً نفس هذا الموقىف مىن آبىائهم، ألدركىوا أنهىم ٌجىب أن 
  )ٌكون( أكثر صبرا وفهما.

 
 
                   الكلمات اآلتية   مفهومة باستخدام كل زوج من خمس جمل  أعدّ  .34

 شاهد  –  أثناء      
 ازدحاما - الشارع      
 بفضل -  نجح    
 القصص -  تفضل    
 لكن -  رخٌصة    

 
 

                القوسين كمل الفراغ بصيغة صحيحة لما بين .35
 

---)األخٌر( من دٌسمبر، والشتاء على األبواب، الصدٌقان عبد هللا ومصطفً  ----نحن اآلن فً األٌام 
)ٌشاهد(  ----)ٌذهب( إلى السوق و ---) الشتوي(. هما  -----)ٌحتاج( إلى بعض المالبس  --

)الثامن( حتى الواحدة بعد  ---ساعة )مفتوح(، كل أٌام األسبوع، من ال ----المعروضات. المحالت 
 )مغلق(. ----)التاسع(، أما فً ٌوم الجمعة فالمحالت  ----الظهر، وفً المساء من الرابعة حتى 

 


