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代號：4408
頁次：17－1

  غرفيت؟___ما   -1
  فاهم  
  رقم  
 الكتاب  
 جوعان 

  ؟___ماذا حتب أن   -2
  عاجل  
  متعب  
 نعالإ  
 تتناول 

  الفندق؟__  ينأ  -3
  تتكلم  
  يوجد  
 جيدأ  
 يقع 

  .سكن الطالباتتسكنني يا مهرية؟  أسكن يف _____   -4
 ملاذا  
 هل  
 أين  
 مىت 
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頁次：17－2 

  جنسيتك يا صديقي؟_____ مصري، أنا  -5
  ّأي  
 ما  
  ّةأي  
 هل 

  التذاكر؟ ____ين أ  -6
 شباك  
 شهر  
 صباح  
 مساء 

  الفيلم؟_____مىت   -7
 ينأ  
 تستطيع  
 أيبد  
 ميكث 

  ._____من هواياته مجع   -8
 الطوابع  
 الغيوم  
 الكواكب  
 اجلبال 

  التذكرة؟____كم   -9
 شائعة  
 مثن  
 سبوعأ  
 الصحيح 
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  سكندرية؟ىل اإلإ _____هل   -10
 اتصل  
 ترك   
 تبحث  
 سافرت 

  النشرة اجلوية؟ ____هل   -11
 مساكاأل  
 صنافأ  
 الطيور  
 مسعت 

  كرة السلة؟_____هو ماهر   -12
 يف  
 ال  
 من  
 ليس 

  العربية؟____حد أهل يوجد هنا   -13
 يتكلم  
 كثري  
 اخلري  
 هذا 

 هل لديك موعد مع الطبيب؟: حممود  -14
  .العاشرة_____  نعم، موعدي: مسعود         

 راح  
 كيف  
 الساعة  
 ساعة 
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  .الطعام واملشروبات من فضلك___أريد   -15
 قائمة  
 العمالت   
 تاكسي  
 الفنادق 

  .احلجز____من فضلك أريد   -16
 إلغاء  
 جرأستأ  
 تستطيع  
 فضلك 

  ؟واحدة الغرفة لليلة ____كم   -17
 ميكنك  
 تبحث  
 سعر  
 اتصل 

  ؟______  هل هذه الطاولة غري  -18
 حساب  
 جيد  
 تريد  
 حمجوزة 

  اإلفطار؟ ____مىت   -19
 طفالأ  
 جليسة  
 رقم  
 يكون 
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   إىل لندن ؟املتجه  ____يغادر يف أي ساعة  -20
 الطيور  
 االستعجال  
 مساكاأل  
 القطار 

  ._____ذهبت فاطمة إىل اجلامع   -21
 للتسّوق  
 للصالة  
 لالمتحان  
 للتدخني 

  !"اآلن_____ : "قال املدير للموظفات  -22
 ارحل  
 ارحلي  
 ارحلوا  
 ارحلن 

   يف احلديقة العامة؟_____ كم  -23
 أوالد  
 أوالدا  
 ولد  
 ولدا 

  .يدّرسون يف هذه اجلامعة_____ ورشيد وشادي هم األساتذة  موسى  -24
  اّلذي  
 اّليت  
 اّلذين  
 الّلذين 
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م إىل أمريكا____ أعمامي كانوا   -25   .يف لبنان قبل مسافر
 حمامون  
 حمامني  
 حماميون  
 حماميني 

  .يف املكتبة كل يوم_____ الطلبة   -26
 يدرس  
 تدرس  
 يدرسون  
 تدرسون 

  .أسافر إىل دمشق الشهر املقبل بسبب احلرب_____   -27
 لن   
 ليس  
 ما  
 مل 

  .اجلامعة بعد املدرسة الثانوية_____ سنلتحق   -28
 يف  
 ب  
 مع  
 من 

  إىل السوق معي؟_____ يا أمرية، هل تريدين أن   -29
  تذهب  
 تذهيب  
 تذهبني  
 تذهنب 
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  .املنحة الوطنية_____ حممود إىل الكويت بعد أن حيصل  سيسافر  -30
 من  
 عن  
 على  
 مع 

  .كتابة اللغة العربية_____ وزهرة مل  ليلىكرمية و   -31
 يستطعن  
 تستطعن  
 يستطعوا  
 تستطيعوا 

  ؟_____ال أريد أن أقرأ هذه اجمللة، أريد جملة   -32
 اآلخر  
 آخر  
 األخرى  
 أخرى 

 ملاذا حضرت اليوم إىل املستشفى؟: مسعود  -33
  .األسنان _____ حضرت لزيارة: حممود        
 كثري  
 قليال  
 طبيب  
 التعايش 

  .محريظهر الضوء األ_____ ال تعرب الشوارع   -34
 عندما  
 كثري  
 اجلمل  
 الصحيح 
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  .بالغا_____  تم احلكومة بتطوير املواصالت  -35
  جدا  
 سوف  
 طبيعي  
 اهتماما 

  .لة هي رمز حضارتنا القدميةن هذه اآلأبالذكر _____  -36
 كيف  
 الظهر  
 على  
 جدير 

  .كثريا  ________ تعجبين بضائع  -37
 مصنعكم  
 مساء  
 لوم  
 حالك 

  .عمليات البحث عن املعلومات ______نرتنتإن اإل  -38
 فاهم  
 الكتاب  
 جوعان  
 يسهل 

   .التاشرية جلواز سفري ثالثة أشهر _______مدة   -39
  عطشان  
 مرأ  
 صالحية  
 عاجل 
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  .املطر _______ يف بيت خايل بقيت  -40
  بسبب  
 ءشي  
 ادفع  
 احلقائب 

  .ناآل لنقل الركاب _____سرع أالطائرة   -41
 اللغة  
  جمتمع  
 صراحة  
 وسيلة 

  .يف الغابة_____ من املستحيل أن جند   -42
 احلوت  
  النمر  
 القرد  
 الثعبان 

  ؟_____ أين . أريد دخول الغرفة، لكّن باب الغرفة مغلق  -43
 ةفاحتال  
 التفاحة  
 املفتاح  
 املفتح 

  ._____يف غرفة اجللوس أربعة   -44
 قلم  
 قلما  
 أقالم  
 أقالما 
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  .عند بوابة املكتبة الساعة السادسة للعشاء_____ سـ   -45
 نلتقي  
 نستلقي  
 نتلّقى  
 نالقي 

  يف الصف؟_____ هل تسمح املعّلمة   -46
 بكم للشرب العصري  
 لكم بالشرب العصري  
 بكم لشرب العصري  
 لكم بشرب العصري 

  .السبت املاضي_____ ذهبُت إىل السينما مع   -47
 والداين  
 والديين  
 والداي  
  ّوالدي 

ا باردة_____ ال يريدون  زمالؤنا  -48   .القهوة ألّ
 أن يشربون  
 أن يشربو  
 شرب  
 الشرب 

  القمصان؟_____ ملاذا ال حتب األستاذُة   -49
 هؤالء  
 هذان  
 هذه  
 هذا 
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  ؟العامليف _____  ما  -50
 راأل   طول 
 ر   الطوىل 
 رأ   طول 
 ر  طوىل 

  ._____أنا وأصدقائي نزور املتحف   -51
 لنأكل الطعام اللعريب  
 ملشاهدة اآلثار الثقافية  
 تعليم العايللل  
 لالستماع إىل املوسيقى الكالسيكية 

  .السماء متطر تدقيقتني بدأ_____ بعد وصول شيماء إىل بيتها   -52
 قبل  
 يف  
 من  
 ب 

  .ألنين أستيقظ من النوم متأخرا دائما_____ أحتاج إىل   -53
 أسد  
 منّبه  
 تلفاز  
 بيانو 

  .قد حضر مجيع زمالئه_____ املدير   يأتِ مل  -54
 و  
 الذي  
 أو  
  ّمث 
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  .أمس_____ زينب هي املوظفة   -55
 الذي قابلُته  
  ُالذي قابلت  
 اليت قابلُتها  
 قابلتُ  الئيال 

  أن تشرتي القهوة الرتكية يل يا شريف؟_____ هل   -56
 املمكن  
 ميكنك  
 ميكنين  
 متكنك 

  .إن شاء اهللا غداأسرتك يف القاهرة زور فسأ_____ ذا إ  -57
 أنتهي عملي يف الشركة اليوم  
 انتهيُت عملي يف الشركة اليوم  
 أنتهي من عملي يف الشركة اليوم  
 انتهيُت من عملي يف الشركة اليوم 

  .احملكمة بعد_____ القضاة   -58
 ما زالت ما دخلت  
  ال تزال ال تدخل  
 ما زالوا مل يدخلوا  
 ال يزال ال يدخل 

  ._____حب مجيع أنواع احليوانات األليفة سواء أ  -59
 كيربة أم صغرية  
 كانت كيربة أم صغرية  
 الكيربة أم الصغرية  
 كانت الكيربة أم الصغرية 



 代號：4408
頁次：17－13

  ._____الفشل أم : كما يقول املثل  -60
 السعادة  
 النجاح  
 ةبو الصع  
 االمتحان 

  .سافْرُت إىل شاطئ البحر_____ يوم األحد _____ لو   -61
  ف... اليوم  
  ل... اليوم  
  ف... كان اليوم  
  ل... كان اليوم 

  ._____خرج باسم مكتبه   -62
 اابتسام  
 مبتِسم  
 مبتِسما  
 بتَسمم 

  .لكي يف الصنيألنّه اللون امل_____ أحب اللون   -63
 األمحر  
 األزرق  
 األصفر  
 األسود 

  .حلبيبيت ألّن اليوم عيد ميالدها_____ أريد أن أشرتي باقة من   -64
 الورود  
 الكتب  
 الفناجني  
 األقالم 
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  .تهذه املقاال_____ هؤالء الرجال هم   -65
 كّتاب  
  الكّتاب  
 كاتبني  
 الكاتبون 

  .ألّن الرياضة جيدة لصحة اجلسم يومكل _____   -66
  أسبح  
 أقرأ  
 أرسم  
 أشرتي 

  ._____ِبكم هذا الفستان؟  الفستان بأربعني   -67
 دوالر  
 دوالرا  
 الدوالر  
 دوالرات 

  .ذهب الطالب إىل السينما_____ ما كاد ينتهي الدرس   -68
 قبل  
 بعد  
 حىت  
 و 

ا هنا قبل دقيقة_____  نظارةأين   -69 ُ   !يا حسني؟ شاهد
 كأب  
 وكأب  
 اكأب  
 يكأب 
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  .ه فُفصل من منصبهأخي عملَ _____   -70
 َأمجع  
 أَقبل  
 َأمهل  
 َأجاز 

 
  :اقرأ النص اآليت مثّ أجب عن األسئلة

ا يف بيت قدمي مصنوع  مدينة صنعاء صغرية جدا وتتكّون من املدينة اجلديدة واملدينة القدمية الرتاثية حيث تسكن أمرية مع أسر
ا . من الطني واخلشب وكذلك بسبب مجال  ،يفضلون السكن يف هذه املنطقة ألن والد أمرية وعائلته نشأوا فيهاأمرية وأسر

  .فيها البيوت التقليدية والدكاكني املتعددة

ا يف الشارع أمام البيت وأحيانا السّياح يتجولون يف املدينة القدمية وينظرون  .كل يوم بعد املدرسة تلعب أمرية وصديقا
ا يف الشارع يبتسمون. والبضاعة الغريبة يف الدكاكني اجلميلة بإعجاب إىل البيوت ويسّلمون  ،وعندما يرون أمرية وصديقا

 .وأمرية تسّلم على السّياح مفتخرة ،عليهنّ 
  تتكّون مدينة صنعاء؟ ممَّ   -71

 املدينة اجلديدة فقط  
 املدينة القدمية فقط  
 املدينة اجلديدة واملدينة القدمية  
  الرتاثية واملدينة األجنبيةاملدينة 

  ._____بيت أمرية مصنوع من   -72
 احلديد واخلشب  
 القصب واحلديد  
 الطني واخلشب  
 يزران والطنياخل 
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ا السكن يف احلي القدمي يف املدينة؟ تفّضل ملاذا  -73   أمرية وأسر
 ألّن والد أمرية وعائلته نشأوا فيه  
  ا يكرهون   احلداثةألّن أمرية وأسر
 ألّن بيت أمرية قريب من السوق واملدرسة  
 ا حيبون السّياح األجانب  ألّن أمرية وأسر

  ملاذا يتجول السّياح يف املدينة القدمية؟  -74
  ّ   الطريق للخروج ن، ال جيدو ضائعون يف املدينة القدمية مأل
 يُعجبهم مجال البيوت والبضاعة الغريبة  
  يدرسوا اللغة العربية يف املدينة القدميةيريد السّياح أن  
  م يبحثون عن مقهى ستاربكس ومطعم  .ماكدونالدز يف املدينة القدميةألّ

  ._____أمرية تسّلم على السّياح وهي   -75
 خجولة  
  غضبة  
 حزينة  
 فخورة 

 
  :اقرأ النص اآليت مثّ أجب عن األسئلة

أراد مايكل أن ينتقل من شّقته القدمية .  اللغة العربية يف اجلامعة األمريكية بالقاهرةيسكن مايكل يف القاهرة اآلن ألنّه يدرس 
)) باب اللوق((قرأ يف اجلريدة إعالنا عن شقة لإلجياز، وهي تقع يف . إىل شقة أخرى أقرب إىل اجلامعة فيها هاتف وبرّاد

.  واسعة وهي توجد غرفة جلوس. إىل املاء والكهرباءجنيه مصري باإلضافة  ٧٠٠أجرة الشقة الشهرية . وأعجبته، فاستأجرها
 ،هناك طاولة وأربعة كراس يف جزء من الغرفة يستعملها مايكل للطعام وللدراسة أيًضا، ويف اجلزء اآلخر أريكة كبرية للجلوس

. انب األريكة مصباح وهاتفجب. دار صورة أسرتهاجليوجد مقابلها تلفاز وخزانة كتب صغرية وضع مايكل فيها كتبه وعّلق على 
فيه حوض ، غرفة النوميوجد محام يف . أما يف غرفة النوم فهناك سرير وطاولة صغرية عليها مصباح كهربائي وخزانة مالبس

 .فوق املغسلة مرآةو  .االستحمام ومرحاض أورويب ومغسلة
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  أين يدرس مايكل اآلن؟  -76
 اجلامعة األمريكية يف بريوت  
  األمريكية بالقاهرةاجلامعة  
 اجلامعة األمريكية يف ديب  
 اجلامعة األمريكية يف الشارقة 

  ملاذا يريد مايكل أن ينتقل من شّقته القدمية إىل شقة أخرى؟  -77
 يريد مايكل أن يسكن يف شقة فيها مسبح  
 يريد مايكل أن يسكن يف عمارة حديثة  
 ةيريد مايكل أن يسكن يف شقة أقرب إىل اجلامع  
 ال يدرس يف شقته، يدرس يف مكتبة اجلامعة فقط. 

  غرفة يف الشقة يدرس مايكل؟ يف أيّ   -78
 يدرس يف غرفة النوم  
 يدرس يف غرفة اجللوس  
 يدرس يف احلمام  
 ال يدرس يف شقته، يدرس يف مكتبة اجلامعة فقط. 

  أين صورة أسرة مايكل؟  -79
 جبانب املرحاض  
 على طاولة القهوة  
 معّلقة على اجلدار  
 فوق املغسلة 

  ماذا يوجد يف احلمام؟  -80
 حوض استحمام  
 تلفاز  
 خزانة كتب  
 سرير 


