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إفقطبت باللغت العزبيت اجؤلاإ

I .  10))إإإإإإحسب ؤلاشارةأجب عن جميع ألاسئلت x 1 = 10 Marks

 إإإإإإإإمن القوسين  الجواب الصحيحاختر إ

1. َ َ) هي طبيبت / هى طبيب / أها طبيب (َََ؟ ما مهىخك 

َ) أخاك هىدي / أخي هىدي / أختي هىدًت (ََما جيسيت أخيك ؟ .2

ًَ املكخب / إلى املكخب () على املكخب / عَََأًً الللم ؟ .3

 ) عشس كخاب / عشسة كخب / عشس كخب (ََكم كخابا لك ؟ .4

5. َ ََ) جدب  الفاكهت / أخب  الفاكهت / ًدب  الفاكهت(ََ؟  ماذا جدب 

 إإإإإإإإإصل بين العمودين 

َََََ)ب( (َأ)

ََََََََأها في العشسيًََهل هى مهىدس ؟ .6

َََََََأها بخيرَََما عمسك ؟ .7

ََدزسال، هى مَََ؟ هما مهىخ .8

َأهت طبيبََكيف خالك ؟   .9

َهى كهسبائيَأًً جدزس               .11

ََََََََفي الكليت

َ

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

َ     إإ إماذا)ب( ََكيف )أ( ََ: كون ألاسئلت باستخدام الكلماث ألاجيت    .11

َأها سعيد)ب( َََ هى طالب)أ(  َحول اإلاذكز إلي اإلاؤهث وأعْد كتابت الجمل    .12

 إ إ     إإ   إالفزاغ بالحزوف اإلاناسبت مما بين القوسين   ) إلي / في / عن / أين / هل ( املإ

َلبىان ------وهي مسافسة     .13

َ؟ أهت ذاهب إلي املكخبت ------    .14

َالجيب ------الللم     .15

َ؟ هى كادم ------ً مَ     .16

 إكون كلمت بالحزوف ألاجيت 

َة  ب  ي  ح  ق َ  .17

َي   ب  ط  ب َ  .18
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 إ               جيتأجب عن ألاسئلت آلا

َإلي أًً أهت ذاهب ؟ َ  .19

َأًً بيخك ؟ َ  .21

 إكتابت الجمل ألاجيت باستعمال الضمائز بين القوسين  أعْدإ

َهي ممسضت مخلصت )ه َ  .21  ً ) 

 ما (أهت كاجبت  ) أهخَ   .22

َ

III  6))إإإإإ إحسب ؤلارشاداث تألاجيمن  ستتعن  .  أجب x 4 = 24 Marks

َ َ َ    إ
 المناسبة بالكلمات الفراغ كمل َ  .23

 جيسيت صدًلك   )ما / هل( -----)ب( َ(ًىاماملسافس  )ًرهب/ ----إلي أًً  )أ( 

 هاث ألاسئلت للجوبت ألاجيت  َ  .24

َهى أمسيكي)ب( َََوعم هى مهىدس  )أ(

إكتابت الجمل أكتب ألارقام في الجمل بالحزوف وأعْدإ    .25

َ( جسيدة21هره ) )ب( ََ( أكالم5في الحليبت ) (َأ)

إأجب عن ألاسئلت ألاجيت مستعمال ب "ال" .26

َهل جرهب إلي الكليت اليىم ؟)ب( ََهل جدضس غدا في الفصل ؟ (َأ)

َ، وابتدأ بما بين القوسينالجملكتابت أعد  .27

َ--------(  أها )  - ًلسأ صفدخين مً الكخاب هَى (َأ)

َ-------- ( هما )   -مسافس إلي الخليج   املهىدس (َب)

إ َ  .28 َطاءألاخ ْحإصح 

َهى كادمت مً لىدن )ب( َهرا شييب هى مدزس في املدزست (َأ)

َكمل الفزاغ باسم ؤلاشارة اإلاناسب .29

َ) جلك / هؤالء (ََالبىاث مجتهداث   َ------- (َأ)

َالطالب ذاهب إلي املكخبت           ) هرا / هره ( -------  (َب)

   رجب الكماث حتي جصير جملت مفيدة .31

َ اهخظازوعم / في / صدًلتي /أها /   (َأ)

َدي / مً / أها/ مصس / صدًلي / وهى  (َب)

 ضع الكماث اإلاناسبت مما بين القوسين في اإلاكان الخالي َ  .31

ًَىم / ًىما / أًام ()َ -------أذهب إلي املدزست كل (َأ)

َ) ذاهبان / ذاهبت / ذاهب (َإلي املكخبت    -------هل أهت   (َب)
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.IV    2)) إ     إ   إ           إإ   إإإ   إمن آلاجيت اثنين حاوْلإ x 15 = 30 Marksَ

َ

 للخلدًم إلى مدًس الشسكت. بياهخك الشخصيتأعد     .32

 اكخب عً بيخك وأهلكَ   .33

َاكخب خىازا ًجسي بيىك وبين صدًلك.   .34

َأكمل الحىاز آلاحي:   .35

َ.-----: أها ذاهب آلان إلى َفىشي       ََ؟ --------------: ََ عليَ        

َ.--------: أدزس  َشيفَى       َ؟ -----: ماذا جدزس في َعليَ        

َ: ثالثت أًام في ألاسبىع.َفىشي       َ؟ ---------: كم ًىما َعليَ        

َ.-----------: وعم، َفىشي       : هل جدزس في املساء   ؟َعليَ        

َ: ال، ال أدزس  ًىم الجمعت.َفىشي       َ؟ -----------: هل َعليَ        

َ: أسافس مع ألاسسة ًىم الجمعت.َفىشي       َ؟ -----------: ماذا َعليَ        

 . --------------: َفىشي       َ: متى جدزس أهت ؟َعليَ        

 

َ

َ


