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I�.10)(      من�القوس�ن� ةالصحيح�ال��جمةاخ���� x 1 = 10 Marks

  
 Doctor / Nurse / Patient)   (   مريض� .1

 Nationality / Sex / Type)   (   جنسية� .2

 Sponsor / Worker / Supervisor)   (   عامل� .3

 ��  Director /Teacher / Plumber)   (   مدير .4
 Government  / Ministry / Country)   (   بلد .5
 Shop  /  Market  / University )   (   سوق  .6
 Company  / Court / House )      (   دار .7
 )Board��/School��/Government(   حكومة .8
 Visa  / Passport / Permit )   (   رخصة .9

 School  / Bank / Office )   (   مكتب .10

 
.II8)(       أسئلة�فقط�لثمانيةأجب�حسب��رشادات��� x 2 = 16 Marks

  

 ������      أِعْد�كتابة�الجمل�+تية�بالحركات •
 

 تلميذة�الكليةهذه� .11

 الص/ة�خ.-�من�النوم .12

 له�ما�3ي�السماوات� .13

 أنا�جالس�تحت�الشجرة .14

 أنت�ذاهبة�إ=ى�السوق  .15

 3ي�البيت�خمس�نساء .16
 

   ب��تيب�الكلمات�ح�89تص���جم�6مفيدةجمل�الأِعْد� •
 

 وامرأة�/�رأيُت�/�رج/ .17

 ن�/�وأنف�/�لFنساننايع .18

 3ي�البيت�/�رج/�/�كم�/�؟ .19
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 بنات�/�خمس�/�3ي�البيت .20

 مفيد�/�البقرة�/�حيوان .21

 طالب�/�أنا�/�البكالوريوس .22
 

III���. تيةجموعا?من��ستة �حاولA6)(    � حسب��رشادات�ات� x 4 = 24 Marks

   
 ������  ���     عّرْب�الجمل�+تية •

23.      a. The Book is new   b. The Window is open 
24.     a. I saw the house   b. There is food on the table 
25.      a. Zaynab is a beautiful girl    b. He has a big garden 

26.     a. Where is your mother?                 b. This is your food     
27.      a. This is the best               b.   The book is on a table             

 ������  ���      إHى��نجل�Fية�الجمل�+تية�ترجم •
  

 ة�أعضاءخمس�البيت(ب)��3ي��   عندي�قلم  (�)     .28    
 �باَب ال�الرجُل �فتح(ب)���  (أ)���قال�=ي�صديقي�  �.���29
 (ب)���له�حديقتان��  أحمد��أنا�أحبُّ (أ)���   . ���30
 �ردَ الو �رأيُت (ب)����  البيت��3ي(أ)���فاروق�  �.���31

 
.IV 2)(  ������� ���  �������� ��� مما�ب�ن�القوس�ن�+تيةالفقر�من��اثن�ن�كمل��� x 15 = 30 Marks 

 

3ي�gي�اfطار،�3ي�شارع��----وهو�يسكن�3ي�بيت��.----،�عمره�تسع�عشرة�----�الكليةمحمد�طالب�3ي� .32
.�fاذا�ننتقل�----و�hأستطيع�القراءة.�صوت�الطائرات��----القدس.�قال�محمد:�يا�والدي��hأستطيع�

،�هذه�آخر�سنة�للمطار�القديم.�قال�محمد:�وهل�اfطار�الجديد�----؟�قال�والده:�اصk-�يا��----إ=ى�بيت�
 .ثم�تناول�كتابه�----الجديد�خارج�اfدينة.�ابتسم��---:�h،�----اfدينة�أيضا�؟�قال��----
 )/�داخل�/�ولدي�/�جديد�/�كب.-ة�/�الكتابة�/�صغ.-/�سنة�/�الحكومية��محمد�/�اfطار�/�الوالد(
 

�---و�----إ=ى�مكتب�الط.-ان��---.�هو�----مسافر�عsى�طائرة��--إ=ى�القاهرة،��----صديقي�عبد�الرحمن� .33
��تذكرة�السفر. عبد�الرحمن�حقائب��---3ي�يوم�السفر�يذهب�إ=ى�اfطار�قبل�اfوعد�بساعة�ونصف.
�---إ=ى�دمشق،�وهذه�أسرة��---إ=ى�دلvw،�وهذه��---،�هذا�---د�موظف�شركة�الط.-ان.�اfطار�السفر�عن

ار�3ي�صالة�|نتظ�---قادمة�من�أبو�ظvz.�عبد�الرحمن��---إ=ى�عمان�وطائرة��---من�دبي،�وهذه�طائرة�
 الطائرة�ويسافر.�---بعض�الوقت�إ=ى�موعد�سفر�الطائرة.�ثم�

/��السعودي/��يأخذ/��يضع/��مزدحم/��مسافر/��مسافرة/��يركب�/�يجلس/�أخرى�/�ذاهبة�/�قادمة(
 )�مسافر/��هو/�سعودية/��يذهب
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العزيز��3ي�جامعة�اfلك�عبد�---3ي�كلية�اللغة��---،�و�---من�َعمان،�عمره�ث/ثون��---منصور�مدرس�� .34
م�اللغة�ّـ إ=ى�الكلية.�يعل�-------و�احابص�---كل�يوم�3ي�الساعة��منصور�ف��ا�---�،�3ي�جدة.�عنده�سيارة
�يبقى�3ي�الكلية�fدة�ستة��---والصف��---العربية�للصف� .---� �ذهبي،�وبعد�ذلك�يرجع�إ=ى�البيت.

-إ=ى�السوق�و�منصور سبوع�يذهب�من�كل�أ�---.�ويوم��---إ=ى�أصدقائه�أو�إ=ى�اfكتب���---بعد��منصور 
 لوازم�البيت.�----

�العربية/��يركب/��الثامنة/��يذهب/��لثالثا/��ثانيال/��ساعات/��/�القريب�/�الظهر�سيالخم/�يش�-ي (
 )�أردني/��سنة/�يعمل/�
��------تعيش� .35 �عائلة �و�ي �نيج.-يا �----سليمان�3ي �تتكون�من�عشرة ،------� �وأربعة �أب�وأم �هم: ،---�

---كب.-ة،�تزرع�ف��ا�القمح�والقطن�----من�العاصمة،�و�ي�تملك��-----.�تسكن�العائلة�3ي�قرية�---وأربع
البيت�من��----3ي�اfساء�يحمل��------سليمان�3ي�الصباح�إ=ى�العاصمة�ليبيع�الفاكهة�ثم��----.�يذهب�-

-----يذهب�مع�-----أيضا.�يحب�سليمان�اfزرعة،�و3ي�أيام��----سكر�وخ��kولحم،�ويحضر�معه�بعض�
 .------وأخوا��ا�إل��ا،�ويقضون�هناك�يوما�

/��لوازم/��كب.-ة/��قريبة /��العطلة/��عائلة/��سعيدا/��الحلوى /�بنات/��أوhد/��أشخاص/��إخوته(
 )يعود/��والفاكهة/��والد/��مزرعة


