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 بة باللغة العربية فقطا�جا 
.I   10)(                    حسب ا�شارةأجب عن جميع ا�سئلة x 1 = 10 Marks��

        
       نيام� الفراغ في كل جملة مما يأتي بكلمة مناسبة مما بين القوس •

 (داخل / خلف / حول / وسط / فوق )
  الكعبة بم&بس ا�حرام ----طفنا  .1
 الشارع ----, تقف  .2
 ا�مام -----الص&ة يؤدي المصلون  .3
  المطار بحقائب السفر  ----انتظرت  .4

 
 أكثر من مرة 5،3،4لمات في ا%عمدة ، ! تستخدم الكجمل باستخدام الكلمات في الجدول أربعكّون  •

  
5    

  جاء
  جاءت

  الحجاج
  ال&عبون

  المجاھدون
  العام&ت

  من كل مصنع
  من كل بلد
  من كل ناد

  من كل مكان

  لطرد العدو
  صانعللعمل في الم

  �داء فريضة الحج 
  للعب مباراة الموسم

6  
7  
8  

  
           اقرأ الجمل ا.تية واكتشف منھا الصحيحة والخاطئة •
  العمال تعمل في الحقول الزراعية .9

  الولدان يدرس دروسھم  .10
 

.II   8)(                           أسئلة فقط لثمانيةأجب حسب ا0رشادات x 2 = 16 Marks      
 

                            انسخ الجمل ا.تية خطوطا رقعية •
  أصحاب الجنة ھم الفائزون ،, يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة .11    

  ولسوف يعطيك ربك فترضى ،ول<خرة خير لك من ا�ولى. 12
  

                     أعد الجمل ا.تية مبتدئا بما بين القوسين كما في المثال •
  أنا أحب والدي ◄(أنا) والده      المثال :   ھو يحب

  ◄     ( أنت )              ھو يقرأ كتابه. 13
      ◄    البنت ترجع إلى بيتھا    (الموظفات) . 14

  
                  "عندما"كلمة مستخدما الجملتين في كل سؤال اربط بين  •

  ، يجتھد الت&ميذ في أداء الواجب يعود الت&ميذ إلى بيوتھم. 15
  ع المرأة إلى بيتھا ، تبدأ المرأة في إعداد الطعامترج. 16
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                       ابدأ الجمل ا.تية بما بين القوسين كما في المثال •
  المدرسون يكلفون الت&ميذ بواجبات كثيرة ◄يكلف المدرسون الت&ميذ بواجبات كثيرة  (المدرسون) المثال :    

  ◄(أنتم)       أنت ستحضر إلى المسجد لص&ة الجمعة.  17
  ◄   وجد السكان الطفلة التي يبحث عنھا الوالدان (الطفلة)  . 18

  
 ....  اسأل عن ما يأتي •

  الذي يبني الجامع ا�موي. 19
  عدد السنوات التي استغرقھا بناء مسجد قرطبة. 20

  
                       أكمل الجمل ا.تية من عندك مستخدما ما بين القوسين •

  يصلي ) –يتوضأ  –أسنان  –(ينظف       ----- ---- ----صباح أنت تستيقظ كل . 21
  شعر ) –يصفف  –مرآة  –( ينظر     ----- ----- -----أنت ترتدي م&بسك . 22

  
III   .6)(                  ا%سئلة ا.تية حسب ا0رشاداتمن  لستة اكتب الجواب x 4 = 24 Marks 
  

                         ... تيةا.ماذا تقول في المواقف  •
  لوالدك لتعرف موعد سفره للحج ؟(أ)    . 23

  إذا كان عنده كتاب "العربية للحياة" ؟للبائع لتعرف (ب)         
  لصديقك لتعرف مكان الحفل التمثيلي ؟(أ)    . 24

  لصديقك لتعرف المھنة التي يتمناھا في المستقبل ؟(ب)          
  

                                    أجب عن ا%سئلة ا.تية •
  كم ساعة تدرس في اليوم ؟.   (أ)    25

  ) ما ھو نوع الم&بس التي تحبھا ؟ب(      
  .  (أ)   لَم تحب الرح&ت ؟ 26

  أين تقضي أيام عطلتك القادمة ؟(ب)         
  

                         ... ماذا تفعل في المواقف ا.تية •
  البريد ؟ معك بعض طوابعأحد أصدقائك يريد أن يتبادل . 27
   زميل لك من كلية أخرى يريد أن يشاھد كليتك ؟. 28
  أنت تلعب مع فريق، وأخوك ا�صغر يلعب مع الفريق اQخر ؟. 29
  نسيَت طعامك في البيت يوم الرحلة ؟. 30
  أنت تعرف أن صديقك مريض، وھو اQن في المستشفى. 31

  
.IV     ْ2)(                               من ا.تية اثنينحاول x 15 = 30 Marks  

 
          الكلمات التي  بين القوسين لكتابة ا%سئلة المناسبة مباستخداأكمل المحادثة التالية  .32

  
  ( متى ) ؟  ---------------:     الصديق      

  سأذھب إلى الحفل التمثيلي يوم الخميس القادم.:     والد فيصل     
  ؟ ( يشترك )  ---------------:     الصديق     
  .نعم، ابني فيصل سيشترك في المسرحية:     والد فيصل     
  ( ما ) ؟ ---------------:     الصديق     
  اسمھا الناصر ص&ح الدين.:     والد فيصل     
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  ) ؟ يذھب  –َمن (  ---------------:     الصديق     
  ستذھب معي زوجتي وابني ھاشم.:     والد فيصل     
  ) ؟  ناس كثيرون(  ---------------:     الصديق    
 نعم، سيكون ھناك ناس كثيرون:     والد فيصل    
  عرف ) ؟  -( كيف  ---------------:     الصديق    
 تذكرة ھذا ا�سبوع. 300: لقد باع ابني وأصدقاؤه     والد فيصل    

 
 

                           المصححة مما بين القوسينام9 الفراغ بالكلمات  .33
  

 ----(ينظر) إلRى ا�بنRاء علRى أنھRم  -----فاQباء ، (يحدث) دائما بين اQباء وا�بناء ---- فاتھناك خ&
(ثRاني) مRنھم.  ----(يكRون) صRورة  ----(كبير)، وينسون فارق السRن بيRنھم، ويريRدون مRن ا�بنRاء أن 

ر) تفكيRرا متRأخرا، (تفكR ----(قديمة)، وأنھم  ----(ينظر) إلى اQباء على أنھم من عصر  ----وا�بناء 
  (ھذا) ھي أھم أسباب الخ&ف.  ----(يتفق) معھم في الرأي. و ----و, يمكن أن 

 ----(آخر) ليفھموھم بطريقة أفضل، وإذا تذكروا كيف أنھم  ----ولكن إذا نظر اQباء إلى أبنائھم نظرة 
----املتھم �بنRائھم، و(يغيRر) معR ----(كان) في نفس ھذا الموقRف مRن آبRائھم، �دركRوا أنھRم يجRب أن 

   (يكون) أكثر صبرا وفھما.
  
  
                     الكلمات ا.تية   مفھومة باستخدام كل زوج من خمس جمل  أعدّ  .34

  شاھد   –    أثناء      
  ازدحاما  -  الشارع      
  بفضل  -    نجح    
  القصص  -    تفضل    
  لكن  -    رخيصة    

  
  

                      سينكمل الفراغ بصيغة صحيحة لما بين القو .35
  

---(ا�خير) من ديسمبر، والشتاء على ا�بواب، الصديقان عبد U ومصطفي  ----نحن اQن في ا�يام 
(يشاھد)  ----(يذھب) إلى السوق و ---( الشتوي). ھما  -----(يحتاج) إلى بعض الم&بس  --

(الثامن) حتى الواحدة بعد  --- (مفتوح)، كل أيام ا�سبوع، من الساعة  ----المعروضات. المح&ت 
  (مغلق). ----(التاسع)، أما في يوم الجمعة فالمح&ت  ---- الظھر، وفي المساء من الرابعة حتى 

  


