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( 60 X 1 = 60 marks )                   SECTION - A 

 

I. ضع الفعل الذي بين القوسين في الفراغ بعد تصحيحه : 
 
 )ذهب(  إلى المدرسة -----األوالد  .1

 )مسافر(   أمس ----الُمدّرستان  .2

 )شرب(   الشاي -----التلمٌذان  .3

 )ركب(  الحافلة -----الطالبات  .4

 )استقبلت(   والده -----أحمد  .5

 

II. استبدل مع تغيير ما يلزم كما في المثال : 
 

 المثال:
 )هً/أنا(  طلب منه أن ٌحفظ له الكتاب    –أ 

 طلبْت منً أن أحفظ لها الكتاب –ب 

 
 ------------------  -ب  )أنا / أنَت(  -أ    .6
 ------------------  -ب  )أنَت / نحن (   -أ    .7

 ------------------  -ب  )أنتما / هما (  -أ    .8

 ------------------  -ب  )هما / أنتما (  -أ    .9

 ------------------  -ب  )نحن / أنتم ( –أ  .11

 

III.  : أعد الجمل " أ " مبتدأ بما في " ب " و مغيرا ما يلزم 
 
 ----------)ب( أصدقائك   )أ(. أخبر صدٌقك بقبول طلبه  .11
 ----------)ب( المهندس   )أ(.المهندس مسافر إلى الطائف  .12
 ---------)ب( أوالد عمً  )أ(.سٌذهب أوالد عمً إلى المطار  .13
 --------)ب( أمً و أختً  )أ(.تنام أمً و أختً فً هذه الغرفة  .14

 -------------)ب( هن  )أ(.وهو ٌقرأ صفحتٌن من الكتاب  .15
 

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

 
 كان شدٌدا ----ارتدٌت المالبس الخفٌفة ألن   .16

 شدٌدا أنام داخل الغرفة ---- عندما ٌكون  .17

 -----الطقس ٌكون معتدال فً فصل   .18

 -----تنزل أمطار كثٌرة فً فصل   .19

 -----تكون درجة الحرارة عالٌة فً فصل   .21



  

V. كون خمس جمل مفيدة من الجدول، بحيث تأخذ من كل عمود كلمة واحدة : 
 

 1 2 3 4 5 

 السوق الربٌع الصٌف لطٌف ستبدأ 21
 شهر فً عطلة مع الطقس 22
 األٌام إلى  والدي عطلة قضٌت 23
 القادم ؟ هذه لطٌفا سنقضً سأذهب 24
 الحدٌقة بعد فً ٌوما أٌن 25

 
VI. أجب لألسئلة في جملة كاملة : 

 
 أٌن قضٌَت أٌام عطلتك الماضٌة ؟  .26

 ماذا تعمل ٌوم األحد القادم ؟  .27

 ماذا شاهدَت فً حدٌقة الحٌوانات ؟  .28

 لتً تعرفها ؟ما اللغات ا  .29

  لم تحب كلٌتك ؟  .31

 
VII. :هات أسئلة لإلجابات اآلتية 

 
 أسرع عبد اله إلى السوق المركزي.  .31

 استقبل صاحب المصنع عبَد هللا استقباال حارا.  .32

 استحق عبد هللا جائزة كبٌرة ألنه قام بعمل عظٌم.  .33

 طاف عمر حول البٌت سبعة أشواط  .34

 نعم، الحساب جاهز اآلن.  .35

 

VIII. رتب كلمات كل سطر لتكون جملة مفيدة : 
 

 السن /فً / للزواج / المناسبة / ما / الفتاة / بلدكم  .36

 الزواج / من / أخرى / عائالت / من / أتفضل / عائلتك/ أو  .37

 الشفاء / قال / قرٌبا / الطبٌب  .38

 ٌتعاون / المناسبات / األقارب / هل / فً  .39

 شاب / إسالمٌة / مهذب / هو / و نشأته  .41

 
IX.  مل الناقص من الحوار أك: 
 

 ؟ -------: من فضلك، أي فندق    إبراهٌم  .41

 ؟ ------األولى أم الدرجة  -----أتفضل أحد فنادق :  الموظف  .42

 من المنطقة التجارٌة. -----: أفضل الفندق  إبراهٌم   .43

 . -----وأسعاره  ----: فً الشارع فندق  الموظف  .44

 .------: جمٌل، هذا هو الفندق  إبراهٌم   .45

 
 
 
 



X.   أعّد الجمل اآلتية مبتدئا بما بين القوسين: 
 

 ( هن )  هو ذاهب إلى الفندق  .46

 ) هما (  إلى بلدههو مسافر   .47

 ) أنتما (  أنا سعٌد برحلتً  .48

 ) أنتّن ( نحن موظفون فً البرلمان  .49

 ) أنتم ( أنت مندوب لجرٌدة عربٌة  .51
 

XI. :أكمل العبارات اآلتية بما ال يقل عن ثالث كلمات 
 

 --------------سان ال ٌستطٌع أن اإلن  .51

 ------------ٌنتظرون الٌوم الذي   .52

 ----------إن فً زٌارة المرٌض   .53

 -----------هل السائحات ٌغادرن   .54

 -----------ذهب ٌوسف مع والده   .55

    
XII.  زميلك عن سؤاال لاسأل: 

 
 سبب ذهاب أحمد إلى مكة  .56
 الطرٌقة التً خان بها التاجر األمانة  .57
 لذي حصل الدرجة األولى فً االمتحانالطالب ا  .58
 سبب انتحار طالبة فً الكلٌة  .59
 الهجوم اإلرهابً شاهدته فً التلفزٌون  .61

 
SECTION - B 

 
XIII.  اآلتيةالخمس من ماذا تفعل في المواقف    ( 5 X 2 = 10 marks )      

                         
 فً الماء.تقف على شاطئ النهر وفجأة رأٌت ولدا صغٌرا، ٌغرق  كنتَ  .1

 رجال فقٌرا، ٌرٌد أن ٌتناول طعاما ولٌس معه نقود. فً الطرٌق قابلتَ  .2

 حرٌقا فً أحد المنازل. شاهدتَ  .3

 حقٌبة صدٌقك، فً ملعب المدرسة. وجدتَ  .4

 من صدٌقك كتابا، لتقرأه ثم ضاع منك. أخذتَ  .5

 فً فندق، التلٌفون فً الغرفة ال ٌعمل أنتَ  .6

 فً غرفتك ضٌوف و ترٌد قهوة لهم .7

 ٌة لفً السوق المركزي، ترٌد بعض المواد المنز أنتَ  .8

 
XIV.  كلمة 08ال يقل عن بما من اآلتية حاول وحدا        ( 1 X 5 = 5 marks )

                         
 مراحل دراستك المختلفة .1

 الرحلة من الكلٌة للنزهة .2

   فً الشارع الحادثة التً شاهدتَ  .3


