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إفقطبت باللغت العربيت اجؤلاإ

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

 إإالترجمت الصحيحت من القىسين اخترإ 

 ( Food  /Meat   /Drinks)   لحم  .1

 ( Fruit /Grape  /Orange)    فاكهت  .2

 ( Vegetable /Fish  /Salad)               سمك  .3

 ( Sea  /River  /Canal)    بحس  .4

 (Time  /Hour  /Day)     ًىم .5

 إإإإإإإإإصل بين العمىدين 

     )ب(                            ( أ)

6. Break Fast    وصىل        

7. Journey    فطىز       

8. Post   سفس  

9. To Wait   بسيد 

10. Arrival   اهخظاز 

 

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

    

 الساعت الثالثت والنصف ( - 3.30) مثال : إاقرأ الىقت ثم اكتبه بالحروف كما في اإلاثال 

 -----------الساعت  -          7.15   .11

 -----------الساعت   -        5.30  .12

 ---------الساعت   -    4.45        .13

 -----------الساعت   -   6.20 .14

 

 إاسب مما بين القىسينارجبط الجمل مستخدما اسم اإلاىصىل اإلان

 ًىاظبىن علي العمل              ) الري / الرًن ( --------هم املىظفىن  .15

 ) الخين / الالحي (    ًخلصن في الدزاست             -------البناث  هؤالء .16
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 أجب عن ألاسئلت ألاجيت في جملت كاملت 

 ماذا جدناول عادة في الغداء  ؟ .17

  ؟ جحب الرهاب إلي املكخبت لم   .18

 

 إ"لن"ــــِ أجب عن ألاسئلت ألاجيت مستعمال ب

 هل سخحضس غدا في الفصل ؟  .19

 كل الفطىز غدا؟آهل س .20

 

 إبت الجمل مع إضافت الكلماث في القىسيناأعد كت

 سافس إلي هيل          )مع أسسجه ( .21

 أدزس العسبيت         )اللغت ( .22

 

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

      إ

 إمعي كتاب واحد>(1معي كتاب) :أكمل الجمل ألاجيت مستعينا باألرقام التي بين القىسين كما في اإلاثال

23.  
 
 الشاطئ ىعل( 8) ----- نا هى البيذبيد

 من هرا الشهس   (3) ----- سيصل املدًس في ألاسبىع .24

 

 إماذا جقىل في اإلاىاقف ألاجيت

 اذا جقىل للبائع ؟فم -  أهذ جسيد جسيدة " ألاهسام " .25

 فماذا جقىل للمدزس ؟       -  جؤخسث للىصىل في الفصل .26

 فماذا جقىل له ؟ - شاهدث صدًقك في الصباح .27

 فماذا جقىل لصاحب املكخبت؟ -  جسيد كخابا من مكخبت الكليت .28

 

 إماذا جفعل في اإلاىاقف ألاجيت

 صدًقك ًنخظسك -  عندك عمل كثير و سىف جخؤخس .29

 فماذا جفعل ؟        -  ليت صباحاجسيد أن جرهب إلي الك .30

 فماذا جفعل ؟   -  جسيد جركسة للسفس بالطائسة إلي جدة .31
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.IV    2)) إ     إ   إ           إإ   إإإ   إمن آلاجيت اثنين حاول إ x 15 = 30 Marks 

 

 ، اكخب حىاز ًجسي بينك وبين ألاساجرةأهذ حعىد إلى كليخك بعد عشس سنىاث .32

 أعد الحىاز بينك وبين أعضاء أسسجك.  ،مع ألاسسة مطعما شزث   .33

ألاول منهما ًسيد السفس إلي  ،لقيا في املطاز ،هما حسن و حسين ،أكخب حىازا ًجسي بين صدًقين .34

 س ًسيد السعىدًت.خلا و ، مصس 

 التربيت و املعازف وصحافي عسبي أعد مقابلت جسث بين وشيس .35

 

 


