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 ة باللغة العربية فقطاإلجاب 

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

  بين القوسين في الفراغالمناسب ضع الفعل: 
 )ذهب / ذهبا / ذهبوا (  إلى المدرسة -----األوالد  .1

 )مسافر/ مسافرتان / مسافرة(   أمس ----الُمدّرستان  .2

 )شرب / شربا / شربت (   الشاي -----التلمٌذان  .3

 )ركبن / ركب / ركبوا(   الحافلة -----الطالبات  .4

 )استقبلت / استقبل / استقبلوا (   والده -----أحمد  .5
 

 أكمل الجمل اآلتية بالكلمة المناسبة من القائمة : 
 )الربٌع / الخرٌف / المطر / الحر / الصٌف / البرد(

 اكان شدٌد ----ارتدٌت المالبس الخفٌفة ألن   .6

 شدٌدا أنام داخل الغرفة ---- عندما ٌكون  .7

 -----الطقس ٌكون معتدال فً فصل   .8

 -----تنزل أمطار كثٌرة فً فصل   .9

 -----تكون درجة الحرارة عالٌة فً فصل   .11
 

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

 

 عيةانسخ الجمل اآلتية خطوطا رق                    
 .المصيبة ليس في ظلم األشرار بل في صمث األخيبر .11

 .إذا لم يكتشف اإلوسبن شيئبً مب يموت مه أجله فال يستحق العيش .12

 

  أعّد الجمل اآلتية مبتدئا بما بين القوسين: 
 ) هن (  هو ذاهب إلى الفندق  .13

 ) هما (  هو مسافر إلى بلده  .14

 ) أنتما (  أنا سعٌد برحلتً  .15

 ) أنتّن ( نحن موظفون فً البرلمان  .16

 ) أنتم ( أنت مندوب لجرٌدة عربٌة  .17

 

 رتب كلمات كل سطر لتكون جملة مفيدة : 
 ؟زواج / المناسب / ما / الفتاة السن / ل  .18

 الزواج / من / أتفضل / عائلتك  .19

 الشفاء / قال / قرٌبا / الطبٌب  .21

 / األقارب / هل / فً؟ ٌتعاون / المناسبات   .21

 سالمٌة / مهذب / هو / ونشأتهشاب / إ  .22
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III   .6))              األسئلة اآلتية حسب اإلرشاداتمن  لستة اكتب الجواب x 4 = 24 Marks 

 

 أجب لألسئلة في جملة كاملة : 
 )أ( أٌن قضٌَت أٌام عطلتك الماضٌة ؟  .23

 )ب( ماذا تعمل ٌوم األحد القادم ؟
 )أ( ماذا شاهدَت فً حدٌقة الحٌوانات ؟  .24

 ما اللغات التً تعرفها ؟ )ب(
 

 :أكمل العبارات اآلتية بما ال يقل عن ثالث كلمات 
 --------------اإلنسان ال ٌستطٌع أن )أ(   .25

 ------------ٌنتظرون الٌوم الذي )ب( 

 ----------إن فً زٌارة المرٌض )أ(   .26

 ----------- هل السائحات ٌغادرن)ب( 

 

  اسأل سؤاال لزميلك عن: 
 ب أحمد إلى مكةسبب ذها)أ(   .27

 الطرٌقة التً خان بها التاجر األمانة)ب( 
 الطالب الذي حصل الدرجة األولى فً االمتحان)أ(   .28

 سبب انتحار طالبة فً الكلٌة)ب( 
 

 ماذا تفعل في المواقف اآلتية ...                  
 كنَت تقف على شاطئ النهر وفجأة رأٌت ولدا صغٌرا، ٌغرق فً الماء.)أ(  .29

 قابلَت فً الطرٌق رجال فقٌرا، ٌرٌد أن ٌتناول طعاما ولٌس معه نقود.)ب( 

 شاهدَت حرٌقا فً أحد المنازل.)أ(  .31

 وجدَت حقٌبة صدٌقك، فً ملعب المدرسة.)ب( 

 أخذَت من صدٌقك كتابا، لتقرأه ثم ضاع منك.)أ(  .31

 فً فندق، التلٌفون فً الغرفة ال ٌعمل أنتَ )ب( 

 

.IV     ْ2))                        ةمن اآلتي اثنينحاول x 15 = 30 Marks 

 

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

 ) متى ( ؟  ---------------:   جمال      
 القادم. الجمعةسأذهب إلى الحفل التمثٌلً ٌوم :   مبارك     
 ) ٌشترك ( ؟  ---------------:   جمال     
 .نعم، ابنً فٌصل سٌشترك فً المسرحٌة:   مبارك     
 ) ما ( ؟ ---------------:   جمال     
 اسمها الناصر صالح الدٌن.:   مبارك     
 ( ؟ ٌذهب  –َمن )  ---------------:   جمال     
 .أسرتًستذهب معً :   مبارك     
 ( ؟  كثٌرون ناس)  ---------------:   جمال    
 نعم، سٌكون هناك ناس كثٌرون:   مبارك    

 عرف ( ؟  -) كٌف  ---------------:   جمال    
 تذكرة هذا األسبوع. 311: لقد باع ابنً وأصدقاؤه   مبارك    
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                      المصححة مما بين القوسينامأل الفراغ بالكلمات   .33

 ----)ٌنظر( إلىى األبنىاء علىى أنهىم  -----فاآلباء ، ن اآلباء واألبناء)ٌحدث( دائما بٌ ---- هناك خالفات
)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 ----كن أن وال ٌم

 ----)آخر( لٌفهموهم بطرٌقة أفضل، وإذا تذكروا كٌف أنهم  ----ولكن إذا نظر اآلباء إلى أبنائهم نظرة 
----)ٌغٌىر( معىاملتهم ألبنىائهم، و ----)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

 رسالة  –   طلب     
 مفتوحة -    الكلٌة    
 العباسٌة -  أسست    
 الحكومة -  ٌدرس    
 موجود -  الجواز    

 
                كمل الفراغ بصيغة صحيحة لما بين القوسين   .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  --

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

 


