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 فقطبت باللغت العزبيت اجؤلاإ

إ

I .  10))إإإإإإألاسئلت حسب ؤلاشارة جميعأجب عن x 1 = 10 Marks 

 إإإإاختر الاصطالح العزبي اإلاتداول للكلماث ؤلاهجليزيت 

1. Ticket    (جأشيرة/ جركسة/  جىاش ) 

2. Embassy    (جيظيت/  طفازة/  وكيل ) 

3. Driver      (ممسض/  طىاق/  طباك ) 

4. Chamber of Commerce  (الغسفت الخجازيت/  املىطقت الصىاعيت/  الىكالت املاليت ) 

5. Visa   ) جىاش الظفس / جأشيرة / زخصت ( 

 إإإإإإإإإصل بين العمىدين 

  )ب( ( أ)

        أها في العشسيً  هل هى مهىدض ؟ .6

       أها بخير   ما عمسك ؟ .7

  ال، هى مدزض   ما مهىخه ؟ .8

 أهت طبيب  كيف خالك ؟   .9

 هى كهسبائي              أًً جدزض   .11

        في الكليت

.II   8))إإإإإأسئلت فقط لثماهيتأجب حسب ؤلارشاداث x 2 = 16 Marks

إإ

 " مهىت:  " آلاجيتت مظخخدما بالكلمت كّىْن جمل  .11

ْب   .12
ّ
د / دكاهىا / مكخب الكلماث زجـ  جملت مفيدة:  أمام / البًر

 من القىسين اختر الصحيح : 

 )اطمها مصطفى / اطمه أخمد ( ........هل اطمه مصطفى؟ ال   .13

 )هره صدًقي / هره صدًقتي (  ..........             مً هره ؟  .14

 إ  لألسئلت أجب 

 ؟ بيخكأًً  .15

 ؟ طالبت هل أهت   .16
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 الفزاغ كملأ 

 املهىدطت ....... ..... ...........و املهىدض مظافس إلى الخليج،   .17

 هل شوجك هىدي ؟ ...... ....... .............  .18

 كّىن كلماث من الحزوف 

 ة –ز  –ف  –غ   .19

 ض –ي  – ز – ف  .21

 آلاجيت مستخدما بـ"أها" و "هحن" أجب لألسئلت : 

 ً أًً أهت ؟م    .21

 ملاذا جسوخىن إلى دلهي ؟  .22

 

III  6))إإإإإإ إحسب ؤلارشاداث تألاجيمن  ستت .  أجب x 4 = 24 Marks

         إ

 بين القىسين الكلماث باستخدام جيتد الجمل آلاأع : 

 ) في الثالثين(  أخمد طبيب              

 (جىوس ي)   -----------  .23

24.  -----------   

 ثم اكتبه بالحزوف بين القىسين اقزأ العمزإ  : 

 (41) --------أها طعىدي في   .25

 (51)           -------هى إًطالي في   .26

 (61)  -------والدي في   .27

 جب عن هذه ألاسئلت مستخدما الكلماث بين القىسينأ : 

 )صدًقي(  مً في املكخبت ؟  .28

 )املهىدض(  مً في املطعم ؟  .29

 استبدل آلاجيت بما بين القىسين  :             

 )أهت(  أها طعيد بمعسفخه   

 )هى(  ---- -----أهت   .31

31.  ---- ---- ----  
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.IV      2))      إ   إ           إ   إإإ   إمن آلاجيت اثنينحاول x 15 = 30 Marks 

 

 بياهخك الشخصيتأعّد   .32

 اكخب عً بيخك وأهلك  .33

مك  .34
ّ
 اكخب خىازا ًجسي بيىك وبين معلـ

 أكمل الحىاز آلاحي  .35

 .ًا جمال ---- ---:  شيام شيام ترْ صباح الخير، مْظ :  جمال

 .هدً مً مدطت القطاز:  شيام   ؟ ----- --- ---:  جمال

 ، هى أمين شسكت خليجيت---- ---:  شيام  ؟ را الري معكمً ه:  جمال

 هسوح إلى وكالت الظفسياث:  شيام   ؟------- --- ---:  جمال

 .هسيد حجص الخركسة --- ---- ---:  شيام ؟---- ----ملاذا جسوخان إلى :  جمال

 في آمان هللا.:  شيام  ------زخلت طعيدة، :  جمال

 

 

 

    


