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代號：4408
頁次：17－1

  .أمحد اجلمعة يف املسجد______   -1
  يتوضأ  
  يصلي  
 يذهب  
 يشاهد 

  .احلافلة______صديقي   -2
  يذهب  
  ينتظر  
 يسافر  
 ينظر 

  .يف لندن: العطلة؟ أمحد______ أين   -3
  تستغرق  
  تذهب  
 عربت  
 تقضي 

  .رارة اآلن مخسجدا، درجة احل______اجلو   -4
 بريد  
 برودة  
 بارد  
 ةبرد 



 代號：4408 
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  .احلجز______ أريد عندي رقم التذكرة ورقم احلجز،   -5
 تأكيد  
 تدبري  
 متريض  
 تشغيل 

  .بسيارة اإلسعاف______إىل  خليل ذهب  -6
 الفندق  
  البنك  
 الشاطئ  
 املستشفى 

  ._______أمس . االربعاءاليوم   -7
 اخلميس  
 اجلمعة  
 الثالثاء  
 السبت 

  ._____والديت سعيدُة   -8
 طبيب  
 طبيبتان  
  ُأطباء  
  ٌطبيبة 

  .املريض_______ الطبيب   -9
 يسافر  
 يقاتل  
 ميارس  
 يعاجل 
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  .______يف الشقة   -10
 مخس غرف  
 مخسة غرف  
 مخس غرفة  
 مخسة غرفة 

  .؟ ساعة واحدةالرحلةُ ______ كم   -11
 تقضي  
 تفوت  
 تريد  
 تستغرق 

  .______أنا مسني جدا، طلب مين الطبيب ترك   -12
 مراجعة املستشفى  
 السكريات  
 مساكاأل  
 اخلضروات 

  .من فضلك هذه الفاكهة______ يا حممد،   -13
  ْانَغِسل  
  ِْاغسل  
 يغسل  
  َغسل 

  .املاءيف _______ السمك   -14
 ميشي  
 مير  
 يعيش  
 يصوم 
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  .يف املنزل______ من يف املنزل؟ ال  -15
 ةواحد  
 أحد  
 الواحد  
 إحدى 

  ؟______هل نقبل . هو يدعونا إىل العشاء  -16
 الدعاية  
 الدعاء  
 الدعوة  
 الدعاوي 

ا مسينةزينب ______ من األفضل أن   -17   .بعد األكل أل
 تتمشى  
 قعدت  
 تسرتيح  
 تنام 

  .من وسائل املواصالت_______   -18
  الكمبيوتر  
 القطار  
 اهلاتف  
 الفاكس 

  أي دولة من الدول اآلتية تقع يف قارة إفريقيا؟  -19
 بنجالديش  
 ماليزيا  
 ليبيا  
 لبنان 
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ر النيل_____ تقع مدينة   -20   .على جوانب جزر 
 بغداد  
 دمشق  
 القاهرة  
 بريوت 

  يف أي دور الشقة؟  -21
 الشقة يف الدور اخلامسة.  
  الشقة يف دور اخلامسة.  
 الشقة يف الدور خامس.  
 الشقة يف الدور اخلامس. 

  يف أي فصل نلبس املعطف الصويف يف تايوان عادة؟  -22
 نلبسه يف فصل الصيف.  
 نلبسه يف فصل الشتاء.  
 نلبسه يف فصل اخلريف.  
  الربيعنلبسه يف فصل. 

  ماذا تريد للمطبخ؟: البائع  -23
 أريد سريرا وأريكة: املشرتي.  
 أريد فرنا وثالجة: املشرتي.  
 أريد مرآة ووسادة: املشرتي.  
 أريد سجادة وسريرا: املشرتي. 

  ._____وقاسم وزنه ستون كيال، هو . سامل وزنه مائة كيل، هو مسني  -24
 طويل  
 قصري  
 حنيف  
 صغري 
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  .يف الثالجة_______ وضعنا   -25
 املواد الغذائية  
  األقالم  
 الطوابع  
 السيارة 

  ._______سوف أذهب إىل املطعم ألتناول بعض املأكوالت، ألين   -26
 شبعان  
 تعبان  
 نعسان  
 جوعان 

  ._____الغرفة مغلقة، كيف ندخلها؟ اذهْب إلحضار  -27
 الكرسي  
 املفتاح  
 السكني  
 الشمسية 

  ._____آسف، ال أستطيع مقابلته اليوم، سأخربه ذلك باهلاتف، ولكن ال أعرف   -28
 الرسالة  
 البيت  
 الرقم  
 الكراسة 

  .يف الفندق ملدة ثالثة أيام مع اإلفطار_______ حجزنا   -29
 كوكبة  
 بلدا  
 غرفة  
 جريدة 
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  ._______أخطر مرض يسّببه التدخني هو   -30
 الصداع  
 االلتهاب  
 السرطان  
 الزكام 

  .احلياة شيء ضروري يفاألهل واألصدقاء ______إن   -31
 كره  
 حقد  
 ضرب  
 حب 

  ._______هذا السائق خمالف لنظام املرور ألنه مر بالسيارة قبل ظهور الضوء   -32
 األخضر  
 األمحر  
 األصفر  
 األبيض 

  .من بلد إىل بلد_______ الطائرة   -33
 جتلسنا  
 تنقلنا  
 ترجعنا  
 تنتظرنا 

ا   -34 ارا_______ الساعة نعرف    .ليال و
 الثمن  
 الوقت  
 القيمة  
 العصر 
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  ._______مع السالمة عند : يقول العرب  -35
 الوداع  
 اللقاء  
 الغداء  
 الفرح 

  .من مصر_________ املديرات واملوظفات   -36
 اليت تعمل يف البنوك  
 اللتان تعمالن يف البنوك  
 اللتني تعمالن يف البنوك  
 الاليت يعملن يف البنوك 

  .______" احلامل"معىن كلمة  -37
 املرض الذي ينتشر بسرعة  
 قتل اإلنسان نفسه  
 املشكلة الكبرية  
 املرأة اليت يف رمحها جنني 

  .______:"البلد"معىن كلمة   -38
 مكان يلعب فيه الناس  
  يستوطنه الناسمكان  
 مكان يعاجل فيه الناس  
 مكان يأكل فيه الناس 

  ._______األخبار العاملية هي   -39
 األخبار احمللية  
 أخبار الدولة االجتماعية  
 أخبار الدول األخرى  
 أخبار الرياضة 
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  ماذا تطلِبني من الطعام يا فاطمة؟  -40
 بعض األرز من فضلك.  
 بعض العنب من فضلك.  
 بعض القهوة من فضلك.  
 بعض العصري من فضلك. 

  كم وجبة تأكل يف اليوم؟  -41
 أفضل الشاي.  
 آكل السمك والسلطة.  
 القهوة على املائدة.  
 آكل ثالث وجبات. 

  ماذا تضع جبانب السرير حىت ال تستيقظ متأّخرا؟  -42
 أضع القاموس جبانب السرير.  
 أضع املنّبه جبانب السرير.  
 النظارة جبانب السرير ضعأ.  
 أضع الفواكه جبانب السرير. 

  كم رياال الباقي؟. ، اشرتيت طعاما بسبعني ريااللایرمعك مائة   -43
 ثالثون  
 أربعون  
 مخسون  
 عشرون 

  ._______منت نوما هادئا أمس   -44
 ألين أكلت كثريا حىت امتألت  
 ألن املكان كان مزدمحا بالناس  
 حارا جدا ألن اجلو كان  
 ألين ذهبت إىل النوم مبكرا 
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  ._______سهرت أخيت أمس حىت الواحدة صباحا   -45
 ا تريد أن تستيقظ مبكرة   أل
 ا حتب النوم كثريا   أل
 ألن عندها امتحانا يف احلساب اليوم  
 ا كانت تريد أن تعرف الوقت  أل

  ._______وصلت إىل عملي متأخرا   -46
  مبكراألين استيقظت  
 ألن سياريت تعطلت يف الطريق  
 مبكرا ألين غادرت املنزل  
 ألين سأنصرف مبكرا 

  ._______لن أذهب غدا معكم يف الرحلة،   -47
 ألن الرحلة ستكون رائعة  
 ألن أخي سيصل من أسرتاليا غدا  
 ألن مجيع أصدقائي ذاهبون  
 ألين أحب الرحالت كثريا 

  اليوم؟كم ساعة تعمل يف   -48
 أعمل مثاين ساعة يف اليوم.  
 أعمل مثان ساعات يف اليوم.  
 أعمل ثامن ساعات يف اليوم.  
 أعمل مثاين ساعات يف اليوم. 

  كم الساعة اآلن؟  -49
 الساعة اآلن الثانية عشرة وعشرة دقائق.  
 الساعة اآلن الثانية عشر وعشرة دقائق.  
  دقائقالساعة اآلن الثانية عشرة وعشر.  
 الساعة اآلن الثانية عشر وعشر دقائق. 
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  ما عاصمة اجلمهورية العربية السورية؟  -50
 عاصمتها القاهرة.  
 عاصمتها بغداد.  
 عاصمتها الرياض.  
 عاصمتها دمشق. 

  ؟مىت يكون عيد الفطر عند املسلمني  -51
 بعد شهر شوال، يف اليوم األول من رمضان.  
  اليوم األول من حمرمبعد شهر رمضان، يف.  
 بعد شهر حمرم، يف اليوم األول من رمضان.  
 بعد شهر رمضان، يف اليوم األول من شوال. 

  ._______ملاذا ستذهب إىل املستشفى؟   -52
 لزيارة صديقي املريض  
 لالستماع إىل املوسيقى  
 ملشاهدة الفيلم  
 لتناول الطعام 

  :صديقي الطائرة من املطار، هذه العبارة تعين ركب  -53
 استيقظ صديقي.  
 سافر صديقي.  
 وصل صديقي.  
 عرف صديقي. 

  :عندما وصلنا إىل املطار كانت الطائرة قد غادرت،هذه العبارة تعين  -54
 الطائرة قبل أن تغادر ركبنا.  
 مل نركب الطائرة ألننا تأخرنا.  
 تأخرت الطائرة عن موعدها.  
 وصلنا املطار قبل أن تغادر الطائرة. 



 代號：4408 
頁次：17－12 

  :كتب الطبيب للمريض الوصفة الطبية، هذه العبارة تعين  -55
 منه بدأ الطبيب يفحص املريض ليعرف الذي يشكو.  
 مت فحص املريض وعرف الطبيب نوع املرض.  
 أحضر الطبيب الدواء ليأخذه املريض.  
  يأخذهوصف الطبيب للمريض الدواء الذي جيب أن. 

  من أين نشرتي األدوية عادة؟  -56
 نشرتي األدوية من املكتبة.  
 نشرتي األدوية من حمطة البنزين.  
 نشرتي األدوية من الصيدلية.  
  حمطة الباصنشرتي األدوية من. 

  ماذا يُطلب من املسافر يف املطار عند خروجه من البالد ؟  -57
 جواز السفر والتذكرة.  
  والكتاباملعجم.  
 الفاتورة واحلساب.  
 اهلدية والعطاء. 

  _______: أال تزور تايبيه اليوم؟ سليمان: كمال  -58
 نعم ، أزور تايبيه اليوم.  
 بلى، أزور تايبيه اليوم.  
 ال،لن أزور تايبيه اليوم.  
 ال، أزور تايبيه اليوم. 

مث فجأة بدأ اجلميع يف . والطعام عليها دون أن يتناوله أحد منهمكانت أسرة أمحد جتلس حول املائدة قرب املغرب،   -59
  .األكل
 هذه األسرة كانت يف انتظار ضيف.  
 هذه األسرة كانت يف انتظار احلساء.  
 هذه األسرة كانت يف انتظار أذان املغرب.  
 أفراد هذه األسرة كانوا غري جائعني. 
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  شكرا -احلفاوة –هذه  –لك  -على: رّتب الكلمات اآلتية لتكون مجلة مفيدة  -60
 شكرا على هذه لك احلفاوة.  
 على هذه لك احلفاوة شكرا.  
 هذه احلفاوة لك على شكرا.  
 شكرا لك على هذه احلفاوة. 

  أي مجلة من اجلمل التالية صحيحة يف الرتكيب؟  -61
 سأقيم فندق يف قريب من املطار.  
 قريب من فندق سأقيم يف املطار.  
 سأقيم يف فندق قريب من املطار.  
 يف املطار قريب من فندق سأقيم. 

  أي مجلة من اجلمل التالية هي مجلة امسية؟  -62
 عاد األستاذ سليمان من السعودية.  
 األستاذ سليمان عاد من السعودية.  
 يعود األستاذ سليمان من السعودية.  
  األستاذ سليمان من السعوديةسيعود. 

  حنويا؟ تعبري من التعابري التالية صحيح أي  -63
 يف أسرة األستاذ أربع أفراد.  
 كان املدير نشيط يف العمل.  
 خالد يعمل يف أحد الشركات.  
 ال يزال أخي يدرس يف كلية اهلندسة. 

  أي مجلة من اجلمل اآلتية صحيحة؟  -64
   كتابااشرتيت أمس ثالثة عشرة.  
 اشرتيت أمس ثالث عشر كتابا.  
 اشرتيت أمس ثالثة عشر كتابا.  
 اشرتيت أمس ثالث عشرة كتابا. 
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  أي مجلة من اجلمل اآلتية صحيحة؟  -65
 يا فاطمة قل ألمك إن زميلتها تنتظرها يف الصالة.  
 يا فاطمة قلي ألمك إن زميلتها تنتظرها يف الصالة.  
  زميلتها تنتظرها يف الصالةيا فاطمة قويل ألمك إن.  
 يا فاطمة قولني ألمك إن زميلتها تنتظرها يف الصالة. 

  أي مجلة من اجلمل التالية صحيحة؟  -66
 ماذا تطلب من الطعام يا فاطمة ؟  
 آكل وجبتان يف اليوم.  
 أنا مسافر إىل املكة.  
 انتظرين، أنا ذاهب معك. 

  حنويا؟أي مجلة من اجلمل التالية صحيحة   -67
 امسحوا يل أيها الضيوف أن أقدم لكم زمالئي اجلدد.  
 امسح يل أيها الضيوف أن أقدم لكم زمالئي اجلدد.  
 امسحوا يل يا الضيوف أن أقدم لكم زمالئي اجلدد.  
 امسح يل يا أيها الضيوف أن أقدم لكم زمالئي اجلدد. 

  أي مجلة من اجلمل التالية غري صحيحة حنويا؟  -68
 سعيد مبعرفتكم أنا.  
 أخيت سعيدة بااللتحاق باجلامعة.  
 ا   .فاطمة مسرورة مبجيء زميال
 حنن سعيد حبضوركم. 

  أي مجلة من اجلمل التالية صحيحة حنويا؟  -69
 كنت سعيد يف العراق.  
 انتقل فاطمة إىل تايبيه.  
 تأخذ الرحلة يومان.  
 يا زينب، أي مجعية ختتارين؟ 
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  اجلمل التالية صحيحة حنويا؟ أي مجلة من  -70
 أذهب إىل الشركة يف الساعة الثمانية صباحا.  
 أركب احلافلة إىل الشركة يف الساعة الثامن صباحا.  
 أذهب إىل البنك يف الساعة احلادية عشرة قبل الظهر.  
 استيقظت من النوم يف الساعة الثانية عشر صباح اليوم. 

 

 :األسئلةاقرأ النص اآليت مث أجب عن 
  

جلست على السرير ويف يدي كتاب من تلك الكتب اليت تسلمتها من املدرسة، كنت أحاول أن أقرأ الدرس الذي مل 
فقمت مسرعا، وكان .... اهلاتف .... منصور ....  منصور : مرت ساعتان مث مسعت أخي ينادي. أفهمه أثناء شرح املدرس

صديقي أمحد طالب جمتهد، قد فهم . م الدرس الذي كنت أحاول أن أفهمهاملتصل صديقي أمحد، يريد أن يساعدين على فه
بعد نصف ساعة مسعت أخي يناديين مرة ثانية . فشكرته على ذلك، وذهبت إىل سريري. الدرس، وشرحه يل حىت فهمته

 .يريدين أن أتناول الشاي، فذهبت وشربت الشاي وشكرت أخي على صنع الشاي
 

  ._______من  من أين تسلم الكتاب؟   -71
 املكتبة  
  املدرسة  
 أمحد  
 أخي منصور 

  ._______السرير؟  هذا الطالب اجلالس علىما اسم   -72
 أمحد  
 منصور  
 حممد  
 حامد 
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  ._______ ماذا كان يفعل وهو جالس على السرير؟      -73
 ينام  
 يقرأ  
 يتحدث  
 يشاهد الفيلم 

  ._______من الذي أفهمه الدرس؟     -74
 أمحد  
 منصور  
 حممد  
 حامد 

  ._______ ملاذا شكر أخاه؟    -75
 ألنه شرح له الدرس  
 ألنه صنع الشاي له  
 ألنه كتب له  
 ألنه علمه 

 
 :اقرأ النص اآليت مث أجب عن األسئلة

  
ا وقرأت فيها ما يلي    : عندما رجعت إىل البيت يف الساعة الثانية والنصف بعد الظهر رأيت على الباب ورقة، فأخذ
صديقك حممد بن . سأنتظرك يف منزيل الساعة السادسة مساء، ال تتأخر. حضرت من السفر، جيب أن أقابلك اليوم(

والذي عاد . الذي سافر قبل ثالث سنوات إىل أمريكا للدراسةشعرت بالسعادة ألنين سأقابل هذا الصديق العزيز ). منصور
 يف الساعة الرابعة والنصف أسرعت إىل الصيدلية، وقبل موعدي مع حممد بن. دون أن خيربين مبوعد عودته حىت أستقبله يف املطار

: فتح يل الباب مرحبا قائالو ، طلبت من زميلي أن يأذن يل باالنصراف هلذه املقابلة املهمة، وذهبت إىل بيت صديقي ،منصور
  ). أهال بالصديق العزيز عبد الكرمي(

 .واستمرت جلستنا إىل منتصف الليل، وكان حيدثين عن رحلته ودراسته
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