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إفقطبت باللغت العربيت اجؤلاإ

 

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

 ت  إإإإاختر الاصطالح العربي اإلاتداول للكلماث ؤلانجليًز

1. Passport    (وثُلت/ زخصت /  جىاش ) 

2. Nationality    (جيظُت/  طفازة/  بلد ) 

3. Nurse      (ممسض/  طىاق/  طبِب ) 

4. Lab    (غسفت/  مصىع/  ملخخبرا ) 

5. Week    (طىت/  شهس/  أطبىع ) 

 إإإإإاختر الاصطالح ؤلانجليزي اإلاتداول للكلماث العربيت 

 (Tomorrow  /Yesterday  /Today)     غد .6

 (Founder  /Servant  /Manager)    مدًس .7

 (School  /Club  /Mosque)    الىادي .8

 (Fruit  /Rice  /Water)    الفاههت .9

 (Letter / Newspaper / Gazette)   زطالت .10

     

.II   8))إإإإإأسئلت فقط لثمانيتأجب حسب ؤلارشاداث x 2 = 16 Marksإ

د أزبعت هخب ِاهِف الجملت آلاجُت:  .11  أٍز

 ؟ الظاعت آلان العاشسة والىصف -----------أهمل:    .12

 --------- ----------أهمل:  هم طالبا في الصف ؟ في الصف  .13

  التي جحتها خط إلى الجمع حول الكلماث : 

 إلى بِخه الىلدذهب   .14

 ًرهب إلى مىخبه السجل  .15

 ًلسأ هخابها البيذ .16

 إ  لألسئلت أجب 

 ما هي ؟ ؟ هم ًىما في ألاطبىع .17

 ما هي ؟ ؟ هم شهسا في الظىت .18

دة جلسأها ؟ ما هي ؟ .19  هم جٍس
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 إ ب 
ّ
 جملت مفيدةلتكون  الكلماث رجـ

 إلى / حظً / امللعب / ًرهب .20

 حلى / عسبُت / معكهىة / أشسب / ال .21

 عشس / طبِبا / املظدشفى / في / أحد .22

 

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

         إ

  هاث أسئلت مناسبت للجمل آلاجيت :               

 )ب( هرا الىخاب بعشس زوبُاث   )أ( أها ذاهب إلى بُتي.  .23

 جفاحت وبسجلاال ذ  )ب( اشتًر    )أ( املدًس في مىخبه  .24

 )ب( جرهب إلى اليلُت مع صدًلتها    )أ( أها في ألازبعين  .25

 )ب( ٌعمل السجل مع أخي    )أ( أها ذاهب آلان إلى املعهد  .26

   )ب( ًيخظس املظافس زفُله   )أ( في الحلُبت ثالثت هخب  .27

 

 :امأل الفراغاث بالكلماث اإلاناسبت  

 ------- --------في الخامظت وحغادز الطائسة )ب(  لطائسة ؟حغادز ا -----)أ( الظالم علُىم،   .28

 دكُلت ------آلان الثاهُت و --------)ب(    الظاعت آلان ؟ ------)أ(   .29

 

 إ   الجمل آلاجيت مستعمال ما بين القوسين : أعد 

 املطاز( –أها  –) هى     املىخبتفي  نًيخظس  الصدًم  .30

 اليلُت ( –أصدكاء  –والد ) ألا     املدزطتها إلى أمجرهب مع  فاطمت .31

  

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

 

 اكسأ اللطعت الخالُت وأجب عً ألاطئلت  .32

عمررل فرري ولُررت اللغررت العسبُررت فرري جامعررت امللررً  إبررساهُم مرردزض أزدوررم مررً عمرران، عمررس  ثالثررىن طررىت، َو

ررص فرري جرردة. هررى أ طررخاذ اللغررت العسبُررت هىرران. عىررد  طررُازة، ًسهررب طررُازجه وررل ًررىم فرري الثامىررت عبررد العٍص

رررهب إلررى اليلُررت. ًرردزلض اللغررت العسبُررت للصررف الثرراوم والصررف الثالرر . ًبلررى فرري اليلُررت ملرردة  صررباحا، ٍو

 طذ طاعاث، وبعد ذلً ًسجع إلى البِذ.

 ما جيظُت إبساهُم ؟ .1

 هل هى مً عمان ؟ .2

 هل إبساهُم  في الثالثين ؟ .3
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 ً ٌعمل إبساهُم ؟أً .4

اض ؟ .5  هل ٌعمل إبساهُم في جامعت الٍس

 ماذا ًدزلض إبساهُم ؟ .6

 هل عىد إبساهُم طُازة ؟ .7

 متي جرهب إلى اليلُت ؟ .8

 هم طاعت ًبلم إبساهُم في اليلُت ؟ .9

 متى جسجع إبساهُم إلى البِذ ؟ .10

 

 أهمل الحىاز آلاحم  .33

 هرا املظاء : ال، لً أعمل بالٌ          --------------:  عدهان       

 : جمُل بالٌ          --------------:  عدهان        

 : وعم، آول الظمً املشىي  بالٌ          --------------:  عدهان        

 : أفضل الشاي بعد الظمً بالٌ          --------------:  عدهان        

 الىادي بامللص: في مطعم  بالٌ          --------------:  عدهان        

 : شىسا بالٌ          --------------:  عدهان        

 

لتاهخب حىازا ًجسي بِىً وبين  .34  صدًلً الري جاء مللابلخً بعد مدة طٍى

 اهخب عً ولُخً .35

 


