
^78& wrdì

m%Yak m;% jHQQyh 

I  m;%h   -  ld,h meh 02hs' 

  fuu m%Yak m;%h jrK 4 ne.ska jQ nyqjrK m%Yak 50lska iukaú; fõ' m%Yak 

ish,a,g u ms<s;=re iemhsh hq;= h' tl m%Yakhlg ,l=Kq 02 ne.ska uqΩ ,l=Kq 

100ls'                     

II m;%h   -  ld,h meh 03hs' ^Bg wu;rj lshùï ld,h ñks;a;= 10 hs&   

  fuu m%Yak m;%h fldgia ;=klska iukaú; fõ'  

       I fldgi

  Wm fldgia y;rlska iukaú; wksjdr®hh m%Yakhls' 

 1 m%Yakh (  (w)  rpkh               (,l=Kq 15)
    (  (wd)  wrdìfhka isxy,g m˙jr®;kh         (,l=Kq 10)
    (  (we)  isxyf,ka wrdìhg m˙jr®;kh    (,l=Kq 10)
    (  (wE)  moH                  (,l=Kq 05)
           I fldgi - uqΩ ,l=Kq 40
  II fldgi

 m%YAk y;rlska iukaú; fõ' m%Yak ;=klg ms<s;=re iemhsh hq;= h'  

 2 m%Yakh (  .oH                (,l=Kq 10)
 3 m%Yakh (  jdlH ;ekSu             (,l=Kq 10)
 4 m%Yakh (  ,shqï ,sùu          (,l=Kq 10)
 5 m%Yakh (  ixjdo ,sùu          (,l=Kq 10)
          II fldgi - uqΩ ,l=Kq 30 

 III fldgi  

 m%YAk ;=klska iukaú; fõ' m%Yak follg ms<s;=re iemhsh hq;= h'  

 6 m%Yakh (  ±kaùï fyda wh≥ïm;a msrùu       (,l=Kq 15)
 7 m%Yakh (  l;dkaor ,sùu               (,l=Kq 15)
 8 m%Yakh (  jdr®;d ,sùu        (,l=Kq 15)
                III fldgi - uqΩ ,l=Kq 30
  II m;%h i|yd uqΩ ,l=Kq   =    100 

wjidk ,l=K .Kkh ls¯u (  I m;%h    =  100 
  II  m;%h   =     100

            wjidk ,l=K    =     200 ÷ 2   =  100    
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(78) mwG

tpdhj;jhs; fl;likg;G

tpdhj;jhs; I   - Neuk; : 2 kzpj;jpahyk;

             ,t;tpdhj;jhs; 4 njupTfisf; nfhz;l 50 gy;Nju;T tpdhf;fisf; nfhz;lJ.

             vy;yh tpdhf;fSf;Fk; tpil mspj;jy; Ntz;Lk;. xU tpdhTf;F 02 Gs;spfs; 
   tPjk; nkhj;jg; Gs;spfs; 100.          

tpdhj;jhs; II - Neuk; : 3 kzpj;jpahyk; (Nkyjpf thrpg;G Neuk; 10 epkplq;fs;)

             ,t;tpdhj;jhs; %d;W gFjpfisf; nfhz;lJ.       

    gFjp I
             ehd;F cg gFjpfisf; nfhz;l fl;lha tpdhthFk;.

             tpdh 1 : (m)  fl;Liu                                   (15 Gs;spfs;)

                     (M) mwgpapy; ,Ue;J jkpOf;F nkhopngau;j;jy;        (10 Gs;spfs;)

                     (,)  jkpo; nkhopapypUe;J mwgpf;F nkhop ngau;j;jy;    (10 Gs;spfs;)

                     (<)  ftpij                                    (05 Gs;spfs;)

                                                    gFjp I - nkhj;jk; Gs;spfs; 40
   gFjp II 
   ehd;F tpdhf;fis cs;slf;fpaJ. %d;W tpdhf;fSf;F kl;Lk; tpilaspj;jy; 

   Ntz;Lk;.

             tpdh 2 : fpufpj;jy;                                      (10 Gs;spfs;)

             tpdh 3 : thf;fpaq;fs; mikj;jy;                           (10 gs;spfs;)

             tpdh 4 : fbjk; vOJjy;                                 (10 Gs;spfs;)

             tpdh 5 : ciuahly; vOJjy;                             (10 Gs;spfs;)

                                                   gFjp II  - nkhj;jk; Gs;spfs; 30 
  gFjp III  
             %d;W tpdhf;fis cs;slf;fpaJ. ,uz;L tpdhf;fSf;F kl;Lk; tpilaspj;jy; 

   Ntz;Lk;.

             tpdh 6 : tpsk;guq;fs; my;yJ tpz;zg;gg; gbtq;fs; epug;Gjy;    (15 Gs;spfs;)

             tpdh 7 : fijahf;fk;                                    (15 Gs;spfs;)

             tpdh 8 : mwpf;if vOJjy;                               (15 Gs;spfs;)

                                                   gFjp III  - nkhj;jk; Gs;spfs; 30 
             

   tpdhj;jhs; II ,w;fhd nkhj;jg; Gs;spfs; =  100 

,Wjpg; Gs;spiaf; fzpj;jy; :   tpdhj;jhs;  I   =    100
                                                tpdhj;jhs;  II   =    100
                                                ,Wjpg; Gs;sp    =    200 ÷ 2  =  100 
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(78) Arabic 

Structure of the Question Paper 

Paper I  -  Time : 02 hours  
  This paper consists of 50 multiple choice questions with 4 options. All questions
  should be answered. Each question carries 02 marks. Total marks 100.   

                                             
Paper II -  Time : 03 hours  (In addition, 10 minutes for reading.)
  This paper consists of three parts. 
       Part I 
  This is a compulsory question consisting of four sections. 
 Question 1    (a)  Essay           (15 marks)
       (b)  Translation from  Arabic into English      (10 marks)
       (c)  Translation from  English into Arabic       (10 marks)
       (d)  Poetry               (05 marks) 

        Part I  (Total  =  40  marks)
  Part II 
 This parts consists of four questions. Only three questions should be answered. 
 Question 2 (  Comprehension             (10 marks)
 Question 3 (  Sentence Construction            (10 marks)
 Question 4 (  Letter writing         (10 marks)
  Question 5 (  Dialogue         (10 marks)
          Part II  (Total  =  30 marks)
 Part III 
 This parts consists of three questions. Only two questions should be answered. 
 Question 6 (  Advertisement or filling an Application Form      (15 marks)
 Question 7 (  Story writing             (15 marks)
 Question 8 (  Report writing       (15 marks)
                    Part III (Total  =  30 marks)

 Total marks of Paper II  =   100 

Calculation of the final mark  (  Paper I    =  100 
  Paper II     =     100
  Final mark  =   200 ÷ 2   =  100    
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^78& wrdì $ mwG $Arabic/ 

                       I  m;%%h$ tpdhj;jhs; - I $ Paper I $ 

                        

 

اللغة العربیة                    

1-الورقة  		  

2 -الورقة   

vy;yh tpdhf;fSf;Fk; tpil jUf: 	÷  m%%Yak ish,a,g u ms<s;=re imhkak' 

÷ vy;yh tpdhf;fSf;Fk; tpil jUf:

÷ Answer the all questions. 

    

1	
	

 ,yq;ifg; ghPl;irj; jpizf;fsk; 
fy;tpg; nghJj; juhju (c j ) g; ghPl;ir 9201   

mwG -1 ( Gjpa ghlj;jpl;lk;) 
 

G.C.E.(A/L) 2019 
 78      - Arabic     - I 

 (New Syllabus)  
(Prototype Question  Papers) 

 

Wmfoia 

ish¨ u m%Yakj,g ms<s;=re imhkak' 

ms<s;=re m;%fha kshñ; ia:dkfha Tfí úNd. wxlh ,shkak 

ms<s;=re m;%fha msgqmi oS we;s Wmfoia o ie,ls,su;aj lshjkak 

01- isg 50 f;la jQ tla tla m%Yakhg 1" 2" 3 iy 4 hk ms<s;=rej,ska ksjeros fyda b;du;a .e<fmk fyda mss<s;=r 

f;dardf.k" th ms<s;=re m;%fha msgqmi oelafjk Wmfoia mrsos l;srhla (x) fhdod olajkak' 

mwpTWj;jy;fs;:  

• vy;yh tpdhf;fSf;Fk; tpil vOJf: 

• tpilj;jhspy; Fwpj;j ,lj;jpy; ckJ Rl;nlz;iz vOJf:	
• tpilj;jhspd; kWgf;fj;jpy; jug;gl;Ls;s mwpTWj;jy;fis ftdkhfg; gpd;gw;Wf:	
• 1 njhlf;fk; 50 tiuAs;s tpdhf;fs; xt;nthd;Wf;Fk; 1> 2> 3> 4 vd vz;zplg;gl;l 

tpilfspy; rhpahd my;yJ kpfg; nghUj;jkhd tpilaiaj; njhpTnra;J 
jug;gl;Ls;s mwpTWj;jy;fSf;fika tpilj;jhspy; mjidf; Fwpj;J epw;Fk; 

,yf;fj;jpd; kPJ Gs;sb (××			) ,Lf:	
Instructions: 

• Answer all questions. 
• Write your index Number in the space provided in the answer sheet. 
• Instructions are given on the back of the answer sheet. Follow those carefully. 
• In each of the questions 1 to 50  pick one of the alternatives from 1/  2/  3/  4 which is 

correct or most appropriate and mark your respond on the answer sheet with a 
cross (××			) on the number of the correct option in accordance with the instructions given 
on the back of the answer sheet.  

 

I m;%h       tpdhj;jhs; - I   Paper –I 
 

)  أجب عن جمیع األسئلة  اآلتیة باختیار الجواب الصحیح (  

		اختر الكلمة التى تبدأ بالحرف القمري    1-  

   الدین ) 4(      الصبر )3(      الكشاف )2(    التراب    )1(         

ما ھو الجمع المناسب لكلمة " تاجر"    -2   

  تجر )4(     تجارة  )3(      تجاجیر) 2(      تجار )  1(         

1	
	

 ,yq;ifg; ghPl;irj; jpizf;fsk; 
fy;tpg; nghJj; juhju (c j ) g; ghPl;ir 9201   

mwG -1 ( Gjpa ghlj;jpl;lk;) 
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• Write your index Number in the space provided in the answer sheet. 
• Instructions are given on the back of the answer sheet. Follow those carefully. 
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correct or most appropriate and mark your respond on the answer sheet with a 
cross (××			) on the number of the correct option in accordance with the instructions given 
on the back of the answer sheet.  
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2	
	

		    			 
المؤنث فیما یلي:الدال على عین اللفظ   -3  

    عین  )4(      بطن ) 3(    رأس  ) 2(          أنف )1(         
   
  "يحقیبتعادل :  أین حقیبتك؟ محمد : ھذه ھي " -4
   اختر اسم االشارة من الكلمات اآلتیة:          

ھذه  )4(       ھي ) 3(   حقیبتك  ) 2(        أین     )1(          
 

الفراغ بالضمیر المناسب  امإل -5  
.طبیبة  فى المستشفى --------ھذه أختي  و   

انتم ) 4(       ھي     ) 3(        ھما   ) 2(      ھو     )1(          
 

زرق أرید ذلك القمیص األ -6   
كون الجملة الصحیحة :ذا حولت الجملة السابقة إلى النفى تإ      
  زرق   القمیص األ ذلـك لم أرد   )2(       رقلم أرید ذلك القمیص األز )1(    
زرق ما أراد ذلك القمیص األ   )4(    زرق   لن أرد ذلك القمیص األ) 3(      

 
إقرأ الفقرة واختر المجموعة التى فیھا التناسق التام :  -7  

بن. ثم واشتریا منھ السكر والجبن والخبز واللفذھبا ،قذھب محمد وأبوه إلى السو      
بعد ذھبا إلى الجزار، واشتریا كیلوجراما من لحم الضأن وكیلوین من لحم الدجاج . و

ھبا إلى ذلك ذھبا إلى الخضري وطلبا ثالثة كیلو من الخیار وكیلو من بامیا. وأخیرا ذ
  مثرى. الفاكھي واشتریا منھ بطیخة صغیرة وكیلو خوخ وكیلو ك
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ھذه  )4(       ھي ) 3(   حقیبتك  ) 2(        أین     )1(          
 

الفراغ بالضمیر المناسب  امإل -5  
.طبیبة  فى المستشفى --------ھذه أختي  و   

انتم ) 4(       ھي     ) 3(        ھما   ) 2(      ھو     )1(          
 

زرق أرید ذلك القمیص األ -6   
كون الجملة الصحیحة :ذا حولت الجملة السابقة إلى النفى تإ      
  زرق   القمیص األ ذلـك لم أرد   )2(       رقلم أرید ذلك القمیص األز )1(    
زرق ما أراد ذلك القمیص األ   )4(    زرق   لن أرد ذلك القمیص األ) 3(      

 
إقرأ الفقرة واختر المجموعة التى فیھا التناسق التام :  -7  

بن. ثم واشتریا منھ السكر والجبن والخبز واللفذھبا ،قذھب محمد وأبوه إلى السو      
بعد ذھبا إلى الجزار، واشتریا كیلوجراما من لحم الضأن وكیلوین من لحم الدجاج . و

ھبا إلى ذلك ذھبا إلى الخضري وطلبا ثالثة كیلو من الخیار وكیلو من بامیا. وأخیرا ذ
  مثرى. الفاكھي واشتریا منھ بطیخة صغیرة وكیلو خوخ وكیلو ك

            1                 2                       3                  4  

                                                                           
ة: " اعطني الوردة الحمراء التى فى الزھریة "  عین الصفة فى الجملة السابق -8  

الوردة )4(       الحمراء ) 3(       الزھریة) 2(      التى  )1(         
 

     اإلسم الممدود من الكلمات اآلتیة: عین  -9
سعاد) 4(      صحراء ) 3(         جنة  ) 2(      سلمى  )1(          

 
وتزكي النفس وتطھرھا      وتنشط روحا للجسم     -10  

مسلم بالعلم تنھى عن فحش أو سوء       وكمال ال           
یتحدث الشاعر فى البیت السابق؟ عمّ            

      	    الصالة  )4(    الحج   ) 3(    الزكاة  ) 2(     الصیام    )1(    

 البقال   الجزار

 السكر     الضأن

	الجبن    الدجاج

 الخضري       البقال

 الخبز     الجبن

	الخیار    الخوخ

    الجزار   الفاكھي

 الكمثرى     الخوخ

الدجاج       اللبن      	

 الفاكھي    الخضري     

 الضأن      بامیا

	بطیخة     الجبن
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G.C.E.(A/L) 2019 
 78      - Arabic     - I 

 (New Syllabus)  
(Prototype Question  Papers) 

 

Wmfoia 

ish¨ u m%Yakj,g ms<s;=re imhkak' 

ms<s;=re m;%fha kshñ; ia:dkfha Tfí úNd. wxlh ,shkak 

ms<s;=re m;%fha msgqmi oS we;s Wmfoia o ie,ls,su;aj lshjkak 

01- isg 50 f;la jQ tla tla m%Yakhg 1" 2" 3 iy 4 hk ms<s;=rej,ska ksjeros fyda b;du;a .e<fmk fyda mss<s;=r 

f;dardf.k" th ms<s;=re m;%fha msgqmi oelafjk Wmfoia mrsos l;srhla (x) fhdod olajkak' 

mwpTWj;jy;fs;:  

• vy;yh tpdhf;fSf;Fk; tpil vOJf: 

• tpilj;jhspy; Fwpj;j ,lj;jpy; ckJ Rl;nlz;iz vOJf:	
• tpilj;jhspd; kWgf;fj;jpy; jug;gl;Ls;s mwpTWj;jy;fis ftdkhfg; gpd;gw;Wf:	
• 1 njhlf;fk; 50 tiuAs;s tpdhf;fs; xt;nthd;Wf;Fk; 1> 2> 3> 4 vd vz;zplg;gl;l 

tpilfspy; rhpahd my;yJ kpfg; nghUj;jkhd tpilaiaj; njhpTnra;J 
jug;gl;Ls;s mwpTWj;jy;fSf;fika tpilj;jhspy; mjidf; Fwpj;J epw;Fk; 

,yf;fj;jpd; kPJ Gs;sb (××			) ,Lf:	
Instructions: 

• Answer all questions. 
• Write your index Number in the space provided in the answer sheet. 
• Instructions are given on the back of the answer sheet. Follow those carefully. 
• In each of the questions 1 to 50  pick one of the alternatives from 1/  2/  3/  4 which is 

correct or most appropriate and mark your respond on the answer sheet with a 
cross (××			) on the number of the correct option in accordance with the instructions given 
on the back of the answer sheet.  

 

I m;%h       tpdhj;jhs; - I   Paper –I 
 

)  أجب عن جمیع األسئلة  اآلتیة باختیار الجواب الصحیح (  

		اختر الكلمة التى تبدأ بالحرف القمري    1-  

   الدین ) 4(      الصبر )3(      الكشاف )2(    التراب    )1(         

ما ھو الجمع المناسب لكلمة " تاجر"    -2   

  تجر )4(     تجارة  )3(      تجاجیر) 2(      تجار )  1(         
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Wmfoia 

ish¨ u m%Yakj,g ms<s;=re imhkak' 

ms<s;=re m;%fha kshñ; ia:dkfha Tfí úNd. wxlh ,shkak 

ms<s;=re m;%fha msgqmi oS we;s Wmfoia o ie,ls,su;aj lshjkak 

01- isg 50 f;la jQ tla tla m%Yakhg 1" 2" 3 iy 4 hk ms<s;=rej,ska ksjeros fyda b;du;a .e<fmk fyda mss<s;=r 

f;dardf.k" th ms<s;=re m;%fha msgqmi oelafjk Wmfoia mrsos l;srhla (x) fhdod olajkak' 

mwpTWj;jy;fs;:  

• vy;yh tpdhf;fSf;Fk; tpil vOJf: 

• tpilj;jhspy; Fwpj;j ,lj;jpy; ckJ Rl;nlz;iz vOJf:	
• tpilj;jhspd; kWgf;fj;jpy; jug;gl;Ls;s mwpTWj;jy;fis ftdkhfg; gpd;gw;Wf:	
• 1 njhlf;fk; 50 tiuAs;s tpdhf;fs; xt;nthd;Wf;Fk; 1> 2> 3> 4 vd vz;zplg;gl;l 

tpilfspy; rhpahd my;yJ kpfg; nghUj;jkhd tpilaiaj; njhpTnra;J 
jug;gl;Ls;s mwpTWj;jy;fSf;fika tpilj;jhspy; mjidf; Fwpj;J epw;Fk; 

,yf;fj;jpd; kPJ Gs;sb (××			) ,Lf:	
Instructions: 

• Answer all questions. 
• Write your index Number in the space provided in the answer sheet. 
• Instructions are given on the back of the answer sheet. Follow those carefully. 
• In each of the questions 1 to 50  pick one of the alternatives from 1/  2/  3/  4 which is 

correct or most appropriate and mark your respond on the answer sheet with a 
cross (××			) on the number of the correct option in accordance with the instructions given 
on the back of the answer sheet.  
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المؤنث فیما یلي:الدال على عین اللفظ   -3  

    عین  )4(      بطن ) 3(    رأس  ) 2(          أنف )1(         
   
  "يحقیبتعادل :  أین حقیبتك؟ محمد : ھذه ھي " -4
   اختر اسم االشارة من الكلمات اآلتیة:          

ھذه  )4(       ھي ) 3(   حقیبتك  ) 2(        أین     )1(          
 

الفراغ بالضمیر المناسب  امإل -5  
.طبیبة  فى المستشفى --------ھذه أختي  و   

انتم ) 4(       ھي     ) 3(        ھما   ) 2(      ھو     )1(          
 

زرق أرید ذلك القمیص األ -6   
كون الجملة الصحیحة :ذا حولت الجملة السابقة إلى النفى تإ      
  زرق   القمیص األ ذلـك لم أرد   )2(       رقلم أرید ذلك القمیص األز )1(    
زرق ما أراد ذلك القمیص األ   )4(    زرق   لن أرد ذلك القمیص األ) 3(      

 
إقرأ الفقرة واختر المجموعة التى فیھا التناسق التام :  -7  

بن. ثم واشتریا منھ السكر والجبن والخبز واللفذھبا ،قذھب محمد وأبوه إلى السو      
بعد ذھبا إلى الجزار، واشتریا كیلوجراما من لحم الضأن وكیلوین من لحم الدجاج . و

ھبا إلى ذلك ذھبا إلى الخضري وطلبا ثالثة كیلو من الخیار وكیلو من بامیا. وأخیرا ذ
  مثرى. الفاكھي واشتریا منھ بطیخة صغیرة وكیلو خوخ وكیلو ك

            1                 2                       3                  4  

                                                                           
ة: " اعطني الوردة الحمراء التى فى الزھریة "  عین الصفة فى الجملة السابق -8  

الوردة )4(       الحمراء ) 3(       الزھریة) 2(      التى  )1(         
 

     اإلسم الممدود من الكلمات اآلتیة: عین  -9
سعاد) 4(      صحراء ) 3(         جنة  ) 2(      سلمى  )1(          

 
وتزكي النفس وتطھرھا      وتنشط روحا للجسم     -10  

مسلم بالعلم تنھى عن فحش أو سوء       وكمال ال           
یتحدث الشاعر فى البیت السابق؟ عمّ            

      	    الصالة  )4(    الحج   ) 3(    الزكاة  ) 2(     الصیام    )1(    

 البقال   الجزار

 السكر     الضأن

	الجبن    الدجاج
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 الخبز     الجبن

	الخیار    الخوخ

    الجزار   الفاكھي

 الكمثرى     الخوخ

الدجاج       اللبن      	

 الفاكھي    الخضري     

 الضأن      بامیا

	بطیخة     الجبن
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mwG -1 ( Gjpa ghlj;jpl;lk;) 
 

G.C.E.(A/L) 2019 
 78      - Arabic     - I 

 (New Syllabus)  
(Prototype Question  Papers) 

 

Wmfoia 

ish¨ u m%Yakj,g ms<s;=re imhkak' 

ms<s;=re m;%fha kshñ; ia:dkfha Tfí úNd. wxlh ,shkak 

ms<s;=re m;%fha msgqmi oS we;s Wmfoia o ie,ls,su;aj lshjkak 

01- isg 50 f;la jQ tla tla m%Yakhg 1" 2" 3 iy 4 hk ms<s;=rej,ska ksjeros fyda b;du;a .e<fmk fyda mss<s;=r 

f;dardf.k" th ms<s;=re m;%fha msgqmi oelafjk Wmfoia mrsos l;srhla (x) fhdod olajkak' 

mwpTWj;jy;fs;:  

• vy;yh tpdhf;fSf;Fk; tpil vOJf: 

• tpilj;jhspy; Fwpj;j ,lj;jpy; ckJ Rl;nlz;iz vOJf:	
• tpilj;jhspd; kWgf;fj;jpy; jug;gl;Ls;s mwpTWj;jy;fis ftdkhfg; gpd;gw;Wf:	
• 1 njhlf;fk; 50 tiuAs;s tpdhf;fs; xt;nthd;Wf;Fk; 1> 2> 3> 4 vd vz;zplg;gl;l 

tpilfspy; rhpahd my;yJ kpfg; nghUj;jkhd tpilaiaj; njhpTnra;J 
jug;gl;Ls;s mwpTWj;jy;fSf;fika tpilj;jhspy; mjidf; Fwpj;J epw;Fk; 

,yf;fj;jpd; kPJ Gs;sb (××			) ,Lf:	
Instructions: 

• Answer all questions. 
• Write your index Number in the space provided in the answer sheet. 
• Instructions are given on the back of the answer sheet. Follow those carefully. 
• In each of the questions 1 to 50  pick one of the alternatives from 1/  2/  3/  4 which is 

correct or most appropriate and mark your respond on the answer sheet with a 
cross (××			) on the number of the correct option in accordance with the instructions given 
on the back of the answer sheet.  

 

I m;%h       tpdhj;jhs; - I   Paper –I 
 

)  أجب عن جمیع األسئلة  اآلتیة باختیار الجواب الصحیح (  

		اختر الكلمة التى تبدأ بالحرف القمري    1-  

   الدین ) 4(      الصبر )3(      الكشاف )2(    التراب    )1(         

ما ھو الجمع المناسب لكلمة " تاجر"    -2   

  تجر )4(     تجارة  )3(      تجاجیر) 2(      تجار )  1(         
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)  أجب عن جمیع األسئلة  اآلتیة باختیار الجواب الصحیح (  

		اختر الكلمة التى تبدأ بالحرف القمري    1-  
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*  m%%Yak ish,a,g u ms<s;=re imhkak' 

*  vy;yh tpdhf;fSf;Fk; tpil jUf:

*  Answer all questions. 

   

   

2 
 

 
 
 
 
 

(78) / mwG/Arabic / اللغة العربية 
I m;%h       tpdhj;jhs; - I    Paper - I  / I -الورقة     

 
vy;;yh tpdhf;fSf;Fk; tpil jUf: 

Answer all the questions: 
 

(  أجب عن جميع األسئلة  اآلتية باختيار الجواب الصحيح )  

-1  اختر الكلمة التى تبدأ بالحرف القمري     
   الدين ( 4)    الصبر (3)     الكشاف (2)  التراب    (1)         
ما هو الجمع المناسب لكلمة " تاجر"    -2   

  تجر (4)    تجارة ( 3)      تجاجير( 2)    تجار (  1)             
          

المؤنث فيما يلي:الدال على عين اللفظ   -3  
    عين  (4)      بطن ( 3)    رأس  ( 2)          أنف  (1)         

   
  "يحقيبتمحمد : هذه هي      عادل :  أين حقيبتك؟ " -4
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.طبيبة  فى المستشفى --------هذه أختي  و   

نتم أ( 4)       هي     ( 3)        هما   ( 2)      هو     (1)          
 
زرق أريد ذلك القميص األ -6   

تكون الجملة الصحيحة : ذا حولت الجملة السابقة إلى النفيإ      
  زرق   القميص األ ذلـك لم أرد   (2)       رقلم أريد ذلك القميص األز (1)    
زرق ما أراد ذلك القميص األ   (4)    زرق   لن أرد ذلك القميص األ( 3)      
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ما هو الجمع المناسب لكلمة " تاجر"    -2   
  تجر (4)    تجارة ( 3)      تجاجير( 2)    تجار (  1)             

          
المؤنث فيما يلي:الدال على عين اللفظ   -3  

    عين  (4)      بطن ( 3)    رأس  ( 2)          أنف  (1)        
   
يحقيبتمحمد : هذه هي      عادل :  أين حقيبتك؟ " -4  

عين        من الكلمات اآلتية: الواردة في الجملة السابقة اسم االشارة    
هذه  (4)       هي ( 3)   حقيبتك  ( 2)        أين     (1)          

 
الفراغ بالضمير المناسب  امإل -5  
.طبيبة  فى المستشفى --------هذه أختي  و   
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  زرق   القميص األ ذلـك لم أرد   (2)       رقلم أريد ذلك القميص األز (1)    
زرق ما أراد ذلك القميص األ   (4)    زرق   لن أرد ذلك القميص األ( 3)      

 
إقرأ الفقرة واختر المجموعة التى فيها التناسق التام :  -7  

واشتريا منه السكر والجبنأوال إلى البقال  فذهبا .ذهب محمد وأبوه إلى السوق  
واشتريا كيلوجراما من لحم الضأن وكيلوين من لحم اللبن. ثم ذهبا إلى الجزارو        

من الخيار وكيلو من با ثالثة كيلوالدجاج . وبعد ذلك ذهبا إلى الخضري وطل  
وأخيرا ذهبا إلى الفاكهي واشتريا منه بطيخة صغيرة وكيلو خوخ اميا.ب  

         كمثرى. وكيلو       
                      

            1                 2                       3                  4  

                                                                           
" اعطني الوردة الحمراء التى فى الزهرية "  عين الصفة فى الجملة السابقة:  -8  

الوردة (4)       الحمراء ( 3)       الزهرية( 2)      التى  (1)         
 

     اإلسم الممدود من الكلمات اآلتية: عين  -9
سعاد( 4)      صحراء ( 3)         جنة  ( 2)      سلمى  (1)          

 

 البقال   الجزار

 السكر     الضأن

 الجبن    الدجاج

 الخضري       البقال

الجبن     لحم  

 الخيار    الخوخ

    الجزار   الفاكهي

الخوخ     الكمثرى  

الدجاج       اللبن       

 الفاكهي    الخضري     

 الضأن      باميا

 بطيخة     الجبن

2 
 

ما هو الجمع المناسب لكلمة " تاجر"    -2   
  تجر (4)    تجارة ( 3)      تجاجير( 2)    تجار (  1)             
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إقرأ الفقرة واختر المجموعة التى فيها التناسق التام :  -7  

واشتريا منه السكر والجبنأوال إلى البقال  فذهبا .ذهب محمد وأبوه إلى السوق  
واشتريا كيلوجراما من لحم الضأن وكيلوين من لحم اللبن. ثم ذهبا إلى الجزارو        

من الخيار وكيلو من با ثالثة كيلوالدجاج . وبعد ذلك ذهبا إلى الخضري وطل  
وأخيرا ذهبا إلى الفاكهي واشتريا منه بطيخة صغيرة وكيلو خوخ اميا.ب  

         كمثرى. وكيلو       
                      

            1                 2                       3                  4  

                                                                           
" اعطني الوردة الحمراء التى فى الزهرية "  عين الصفة فى الجملة السابقة:  -8  

الوردة (4)       الحمراء ( 3)       الزهرية( 2)      التى  (1)         
 

     اإلسم الممدود من الكلمات اآلتية: عين  -9
سعاد( 4)      صحراء ( 3)         جنة  ( 2)      سلمى  (1)          

 

 البقال   الجزار

 السكر     الضأن

 الجبن    الدجاج

 الخضري       البقال

الجبن     لحم  

 الخيار    الخوخ

    الجزار   الفاكهي

الخوخ     الكمثرى  

الدجاج       اللبن       

 الفاكهي    الخضري     

 الضأن      باميا

 بطيخة     الجبن

3 
 

 
 

ى فيها التناسق التام : إقرأ الفقرة واختر المجموعة الت -7  
 

واشتريا منه السكر والجبن أوال إلى البقال  فذهبا .ذهب محمد وأبوه إلى السوق     
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         كمثرى. وأخيرا ذهبا إلى الفاكهي واشتريا منه بطيخة صغيرة وكيلو خوخ وكيلو
                      

            1                 2                       3                  4  
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الوردة (4)       الحمراء ( 3)       الزهرية( 2)      التى  (1)         
 

     اإلسم الممدود من الكلمات اآلتية: عين  -9
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    قرة العين من األجر( 4)         القناعة وكف األذى   ( 3)    
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(78) / mwG/Arabic / اللغة العربية 
I m;%h       tpdhj;jhs; - I    Paper - I  / I -الورقة     

 
vy;;yh tpdhf;fSf;Fk; tpil jUf: 

Answer all the questions: 
 

(  أجب عن جميع األسئلة  اآلتية باختيار الجواب الصحيح )  

-1  اختر الكلمة التى تبدأ بالحرف القمري     
   الدين ( 4)    الصبر (3)     الكشاف (2)  التراب    (1)         
ما هو الجمع المناسب لكلمة " تاجر"    -2   

  تجر (4)    تجارة ( 3)      تجاجير( 2)    تجار (  1)             
          

المؤنث فيما يلي:الدال على عين اللفظ   -3  
    عين  (4)      بطن ( 3)    رأس  ( 2)          أنف  (1)         

   
  "يحقيبتمحمد : هذه هي      عادل :  أين حقيبتك؟ " -4
   اختر اسم االشارة من الكلمات اآلتية:          

هذه  (4)       هي ( 3)   حقيبتك  ( 2)        أين     (1)          
 

الفراغ بالضمير المناسب  امإل -5  
.طبيبة  فى المستشفى --------هذه أختي  و   

نتم أ( 4)       هي     ( 3)        هما   ( 2)      هو     (1)          
 
زرق أريد ذلك القميص األ -6   

تكون الجملة الصحيحة : ذا حولت الجملة السابقة إلى النفيإ      
  زرق   القميص األ ذلـك لم أرد   (2)       رقلم أريد ذلك القميص األز (1)    
زرق ما أراد ذلك القميص األ   (4)    زرق   لن أرد ذلك القميص األ( 3)      
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المؤنث فيما يلي:الدال على عين اللفظ   -3  
    عين  (4)      بطن ( 3)    رأس  ( 2)          أنف  (1)         

   
  "يحقيبتمحمد : هذه هي      عادل :  أين حقيبتك؟ " -4
   اختر اسم االشارة من الكلمات اآلتية:          

هذه  (4)       هي ( 3)   حقيبتك  ( 2)        أين     (1)          
 

الفراغ بالضمير المناسب  امإل -5  
.طبيبة  فى المستشفى --------هذه أختي  و   

نتم أ( 4)       هي     ( 3)        هما   ( 2)      هو     (1)          
 
زرق أريد ذلك القميص األ -6   

تكون الجملة الصحيحة : ذا حولت الجملة السابقة إلى النفيإ      
  زرق   القميص األ ذلـك لم أرد   (2)       رقلم أريد ذلك القميص األز (1)    
زرق ما أراد ذلك القميص األ   (4)    زرق   لن أرد ذلك القميص األ( 3)      

 
 
 
 
 
 

2 
 

ما هو الجمع المناسب لكلمة " تاجر"    -2   
  تجر (4)    تجارة ( 3)      تجاجير( 2)    تجار (  1)             

          
المؤنث فيما يلي:الدال على عين اللفظ   -3  

    عين  (4)      بطن ( 3)    رأس  ( 2)          أنف  (1)        
   
يحقيبتمحمد : هذه هي      عادل :  أين حقيبتك؟ " -4  

عين        من الكلمات اآلتية: الواردة في الجملة السابقة اسم االشارة    
هذه  (4)       هي ( 3)   حقيبتك  ( 2)        أين     (1)          

 
الفراغ بالضمير المناسب  امإل -5  
.طبيبة  فى المستشفى --------هذه أختي  و   

نتم أ( 4)       هي     ( 3)        هما   ( 2)      هو     (1)          
 
زرق أريد ذلك القميص األ -6   

تكون الجملة الصحيحة : ذا حولت الجملة السابقة إلى النفيإ      
  زرق   القميص األ ذلـك لم أرد   (2)       رقلم أريد ذلك القميص األز (1)    
زرق ما أراد ذلك القميص األ   (4)    زرق   لن أرد ذلك القميص األ( 3)      

 
إقرأ الفقرة واختر المجموعة التى فيها التناسق التام :  -7  

واشتريا منه السكر والجبنأوال إلى البقال  فذهبا .ذهب محمد وأبوه إلى السوق  
واشتريا كيلوجراما من لحم الضأن وكيلوين من لحم اللبن. ثم ذهبا إلى الجزارو        

من الخيار وكيلو من با ثالثة كيلوالدجاج . وبعد ذلك ذهبا إلى الخضري وطل  
وأخيرا ذهبا إلى الفاكهي واشتريا منه بطيخة صغيرة وكيلو خوخ اميا.ب  

         كمثرى. وكيلو       
                      

            1                 2                       3                  4  

                                                                           
" اعطني الوردة الحمراء التى فى الزهرية "  عين الصفة فى الجملة السابقة:  -8  

الوردة (4)       الحمراء ( 3)       الزهرية( 2)      التى  (1)         
 

     اإلسم الممدود من الكلمات اآلتية: عين  -9
سعاد( 4)      صحراء ( 3)         جنة  ( 2)      سلمى  (1)          

 

 البقال   الجزار

 السكر     الضأن

 الجبن    الدجاج

 الخضري       البقال

الجبن     لحم  

 الخيار    الخوخ

    الجزار   الفاكهي

الخوخ     الكمثرى  

الدجاج       اللبن       

 الفاكهي    الخضري     

 الضأن      باميا

 بطيخة     الجبن
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ى فيها التناسق التام : إقرأ الفقرة واختر المجموعة الت -7  
 

واشتريا منه السكر والجبن أوال إلى البقال  فذهبا .ذهب محمد وأبوه إلى السوق     
واشتريا كيلوجراما من لحم الضأن وكيلوين من لحم  لخبز واللبن. ثم ذهبا إلى الجزاروا

الدجاج . وبعد ذلك ذهبا إلى الخضري وطلبا ثالثة كيلو من الخيار وكيلو من باميا. 
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وتنشط روحا للجسم    وتزكي النفس وتطهرها        -10  
تنهى عن فحش أو سوء       وكمال المسلم بالعلم            
يتحدث الشاعر فى البيت السابق؟ عم             

   الصالة  (4)    الحج   ( 3)    الزكاة  ( 2)     الصيام    (1)           

ما هي العبارة المتعلقة بحكمة الزكاة ؟  -11  
تطهير الروح من حب الذات( 2)                   تحاد قوة  اإل (1)      

    قرة العين من األجر( 4)         القناعة وكف األذى   ( 3)    
 

كلمة " خشع" هو المصدر لما  -21  
اخشاعا( 4)          خشاعة ( 3)      خاشعا ( 2)       خشوعا  (1)      

 
سم الممنوع من الصرف من األسماء اآلتية:عين اإل -13  
مايكل  ( 4)         خليل   ( 3)         نبيل ( 2)      موظف   (1)      

 

 البقال   الجزار

 السكر     الضأن

 الجبن    الدجاج

 الخضري       البقال

الجبن     الخبز  

 الخيار    الخوخ

    الجزار   الفاكهي

الخوخ     الكمثرى  

الدجاج       اللبن       

 الفاكهي    الخضري     

 الضأن      باميا
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ما هي العبارة المتعلقة بحكمة الزكاة ؟  -11  
تطهير الروح من حب الذات( 2)                   تحاد قوة  اإل (1)      

    قرة العين من األجر( 4)         القناعة وكف األذى   ( 3)    
 

كلمة " خشع" هو المصدر لما  -21  
اخشاعا( 4)          خشاعة ( 3)      خاشعا ( 2)       خشوعا  (1)      

 
سم الممنوع من الصرف من األسماء اآلتية:عين اإل -13  
مايكل  ( 4)         خليل   ( 3)         نبيل ( 2)      موظف   (1)      

 

 البقال   الجزار
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تطهير الروح من حب الذات( 2)                   تحاد قوة  اإل (1)      

    قرة العين من األجر( 4)         القناعة وكف األذى   ( 3)    
 

كلمة " خشع" هو المصدر لما  -21  
اخشاعا( 4)          خشاعة ( 3)      خاشعا ( 2)       خشوعا  (1)      

 
سم الممنوع من الصرف من األسماء اآلتية:عين اإل -13  
مايكل  ( 4)         خليل   ( 3)         نبيل ( 2)      موظف   (1)      

 

 البقال   الجزار

 السكر     الضأن

 الجبن    الدجاج

 الخضري       البقال

الجبن     الخبز  

 الخيار    الخوخ

    الجزار   الفاكهي

الخوخ     الكمثرى  

الدجاج       اللبن       

 الفاكهي    الخضري     

 الضأن      باميا

 بطيخة     الجبن

3 
 

 
 

ى فيها التناسق التام : إقرأ الفقرة واختر المجموعة الت -7  
 

واشتريا منه السكر والجبن أوال إلى البقال  فذهبا .ذهب محمد وأبوه إلى السوق     
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     اإلسم الممدود من الكلمات اآلتية: عين  -9
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"  أذكر المعنى لكلمة   " مستور -14  
مخطور( 4)         مسروق ( 3)      محفوظ( 2)       مختفي( 1)       

 
  مجموعة  )ب(             مجموعة )أ(            -15
    البارحة  -أ                 ساعد             - 1      

نافذة  -ب                 جلس             - 2   
عاون   -ج                شباك              - 3        
صديقة  -د            مس             ليلة أ - 4        
قعد   -هـ              زميلة                 - 5        

غدا  -و                                                 
تكون اإلجابة :إذا أوصلت بين الكلمات المترادفة فى المجموعتين    
د  - أ -ب  - ـه -ج ( 2)             أ   -و  -ب  - ـه -ج   (1)      

د -هـ  -و  -ب  -( ج 4)د               -أ   -هـ  - و  -ج  ( 3)      
 

إمأل الفراغات بالترتيب الصحيح : -16  
    ار فى ........... المدينة محطة القط  -1    

                                                                       عربة النوم فى ..... القطار.  -2    
للقراءة ؟ هل ...... شيء  -3      
الماضى. األسبوع ثالثة أيام فى الريف .......  ىأحمد قض  -4      

 
     عندك     -آخر -وسط  -خالل  ( 2) عندك     -خالل  - آخر  -وسط   (1)
خالل –وسط  –آخر  -عندك   (4) خالل   -عندك   -آخر   - وسط ( 3)  

17-  
  " أن تكون خبرة سنة أو أكثر فى مجال التمريض "       

  توجد هذه المتطلبة فى :         
           طلب وظيفة بالمستشفى ( 1)    
   طلب وظيفة بجمعية األطباء( 2)    
     طلب وظيفة بوزارة التربية والتعليم ( 3)    

مقاوالتالطلب وظيفة بشركة ( 4)      
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" يقوم العاملون فى البعثة الدبلوماسية بعدة مهام"  -21  

 إذا غيرت هذه الجملة إلى صيغة اإلستفهام  قتكون اإلجابة :
بم يقوم العاملون فى البعثة الدبلوماسية ؟ (1)    
  لماذا يقوم العاملون فى البعثة الدبلوماسية؟ ( 2)  
  بم يقومون العاملون  فى البعثة الدبلوماسية؟( 3)  
هل يقومون العاملون  فى البعثة الدبلوماسية؟( 4)    
 

22-  
كما فى بلدي : يسعدني لقاؤ(1) المتكلم -أ       

  نحن سعيدان أيضا  : شكرا ،( 2) المتكلم         
    ما المنصب الذى تشغله ؟ ، : مرحبا بضيفنا الجديد (1)المتكلم  -ب     
: أنا  السفير الجديد (2)المتكلم             

يفتك؟ ما وظ ، : وأنت(3) المتكلم -ج        
عمل سكرتيرا للوزير الخارجي: أ(1) المتكلم            

   من أنت ؟  : مرحبا بك أيضا ،(1) المتكلم -د       
: أنا مستشار السفير. (3) المتكلم            

   االختيار المناسب:  ترتيبا صحيحا فيكون إذا رتبت الحوار السابق
ج   -أ  -د   -ب ( 2)             ب    -ج    -  أ   -د  ( 1)         

  ب   - أ -د  -  ج( 4)                 أ - ج    -د   - ب ( 3)       
 
 

"وزن"   لفعلين " نمن  " ولإختر صيغة المضارع  -23  
        يزن  ينامون  ،  (2)       يزن ينمن ،   (1)    
يوزن  ينمنن ،  ( 4)       تزن  ،ينمن   (3)      

 
 
 
 
 

Commented [o1]:  
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 إذا غيرت هذه الجملة إلى صيغة اإلستفهام  قتكون اإلجابة :
بم يقوم العاملون فى البعثة الدبلوماسية ؟ (1)    
  لماذا يقوم العاملون فى البعثة الدبلوماسية؟ ( 2)  
  بم يقومون العاملون  فى البعثة الدبلوماسية؟( 3)  
هل يقومون العاملون  فى البعثة الدبلوماسية؟( 4)    
 

22-  
كما فى بلدي : يسعدني لقاؤ(1) المتكلم -أ       

  نحن سعيدان أيضا  : شكرا ،( 2) المتكلم         
    ما المنصب الذى تشغله ؟ ، : مرحبا بضيفنا الجديد (1)المتكلم  -ب     
: أنا  السفير الجديد (2)المتكلم             

يفتك؟ ما وظ ، : وأنت(3) المتكلم -ج        
عمل سكرتيرا للوزير الخارجي: أ(1) المتكلم            

   من أنت ؟  : مرحبا بك أيضا ،(1) المتكلم -د       
: أنا مستشار السفير. (3) المتكلم            

   االختيار المناسب:  ترتيبا صحيحا فيكون إذا رتبت الحوار السابق
ج   -أ  -د   -ب ( 2)             ب    -ج    -  أ   -د  ( 1)         

  ب   - أ -د  -  ج( 4)                 أ - ج    -د   - ب ( 3)       
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فى الجملة اآلتية باختيار المجموعة الصحيحة: مإل الفراغاتإ -24   

بــ ..... رياالت   بـــ ....... رياال   والسروال  األزرق الفستان      
  المنديل  بـ ...... رياالت و    
ثالث –سبعة  -سبعين  ( 2)       ثالثة    -سبع    -سبعون  (1)     
ثالثة  –عة سب –سبعون ( 4)          ثالث –سبع  –سبعين  (3)     

 
الجمل اآلتية بالكلمات المناسبة: أكمل  -25  
...... زرته  ا مرة واحدة ..... أيام األسبوع ،يقام سوق قريتن    

ربة منزل تشتري لوازم  ......ه ،ونقصدمن الناس ي جماعة  رأيت 
. األسبوع  

  فهذه  –خالل  -فإذا  ( 2)               فإذا   –خالل   -فهذه  (1)   
فإذا  –فهذه  –خالل ( 4)                فهذه  –فإذا  –خالل ( 3)     

 
، ومن .........العالم العربي يمتد من المحيط األطلسى  ..... إلى بحر العرب -26 

المحيط الهندي فى ......... إلى منطقة القرن األفريقي وفى  البحر األبيض المتوسط 
 ...... البالد

ختر المجموعة الصحيحة لتمأل الفراغات السابقة:إ  
  الشمال  -  جنوب شرق  -  شرقا  -  غربا  (1)    
             الشرق   -غربا     -جنوب شرق   -الشمال ( 2)    
جنوب شرق    - الشمال  -  شرقا  -  غربا( 3)      
الشمال - جنوب الشرق   -الشرق  - غربا ( 4)      

 
27-   

م فى تركيا ثم امتد حكمها إلى شمال أفريقيا وقد توسع 1300أسست الدولة العثمانية عام 
العالم اإلسالمي فى عهد العثمانيين فى تركيا إلى البلقان وشرق أوربا ووسطها وكذلك 

الدولة فى القسطنطينية  وكان مركزسيا. فريقيا وجنوب شرق آاإلسالم فى غرب إانتشر 
وقد انهارت الدولة العثمانية فى الحرب العالمية األولى وفقدت جميع المناطق التى كانت 

كمال أتاتورك الخالفة وأعلن أن تركيا  م ألغى1924خارج تركيا . وفى عام  تابعة لها
                                                                                    .علمانية دولة

                                                                  
 صل بين األسئلة واألجوبة المناسبة من النص السابق

  
             هل بدأت الدولة العثمانية فى مصر ؟  - 1 
إلى أين امتد حكم العثمانيين ؟  -2   
   ثمانيين جميع المناطق التابعة لها؟ فى أي حادثة فقدت دولة الع -3 
الدولة العثمانية ومتى سقطت ؟   بدأت متى -4   
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فإذا  –فهذه  –خالل ( 4)                فهذه  –فإذا  –خالل ( 3)     

 
، ومن .........العالم العربي يمتد من المحيط األطلسى  ..... إلى بحر العرب -26 

المحيط الهندي فى ......... إلى منطقة القرن األفريقي وفى  البحر األبيض المتوسط 
 ...... البالد

ختر المجموعة الصحيحة لتمأل الفراغات السابقة:إ  
  الشمال  -  جنوب شرق  -  شرقا  -  غربا  (1)    
             الشرق   -غربا     -جنوب شرق   -الشمال ( 2)    
جنوب شرق    - الشمال  -  شرقا  -  غربا( 3)      
الشمال - جنوب الشرق   -الشرق  - غربا ( 4)      

 
27-   

م فى تركيا ثم امتد حكمها إلى شمال أفريقيا وقد توسع 1300أسست الدولة العثمانية عام 
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كمال أتاتورك الخالفة وأعلن أن تركيا  م ألغى1924خارج تركيا . وفى عام  تابعة لها
                                                                                    .علمانية دولة

                                                                  
 صل بين األسئلة واألجوبة المناسبة من النص السابق

  
             هل بدأت الدولة العثمانية فى مصر ؟  - 1 
إلى أين امتد حكم العثمانيين ؟  -2   
   ثمانيين جميع المناطق التابعة لها؟ فى أي حادثة فقدت دولة الع -3 
الدولة العثمانية ومتى سقطت ؟   بدأت متى -4   
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فى القرن الرابع عشر وانتهت فى القرن العشرين  كانت البداية  -أ   

الحرب العالمية األولىفى  موقفال هذا كان -ب  
ال، كانت بدايتها فى تركيا  -ج  
    .فريقياوصلت سلطة العثمانيين إلى شمال إ  -د 
د   -ب  -ج  -أ  (2)           ب -أ  -د  -ج ( 1)   
   أ  -ب  -د  -ج ( 4)         د   -ب  -أ  - ج( 3) 
 

إختر المجموعة الصحيحة  من حروف الجر لتمأل الفراغات: -28  
تتوفر الدول العربية .......... ثروات طبيعية مهمة بدءا  ..... النفط والغاز الطبيعي  

والسمكية  وتبلغ  ....... الثروتين الحيوانية وامتدادا ..... المعادن والزراعة   
                                      ــب  -  إلى  -من  -  على  (1)   

                       حتى   - إلى   -من  - على  ( 2)   
                                   ــب  -على  - من  - إلى   ( 3)   
فى    -من   -  ــب  -  إلى  ( 4)     

 
29-       

   .المسجد األقصى هو ثاني مسجد بني على األرض   -1     
  ة.ـــبالبيئة ــه ما اعتنى باألشياء المتعلقــب الفقــكت    -2     
.رسولنا صلى هللا عليه وسلم المدينة المنورة هي مسقط رأس  -3       
  .دخول فى حرب مع قريشــم فتح مكة دون الـــوقد ت -4     
اب. ــلة الشبــرحــيا فى مــن إثيوبــدأ مــيبيل ــإن الن - 5       

 
  ها وخطإ فى الجمل السابقةعين المجموعة التى تدل على صحة الفكرة    

✘   ✘   ✔   ✔   ✔   )2(     ✔  ✔  ✘  ✔   ✔  )1(     

              ✘   ✔   ✘   ✔   ✘   )4(      ✔  ✔  ✘  ✘  ✔   )3(     
   

عين الجملة الصحيحة من الجمل اآلتية: -30  
.يلـاف النـقدم على ضفـية فى الـنـكانت مب إن األهرام (1)  
  .فى القدم على ضفاف النيل إن األهرمين كانت مبنيتين( 2)
.يلـدم على ضفاف النــــتا فى القــــرم كانتا مبنيـإن اله( 3)  
دم على ضفاف النيل.ـيا فى القــرمان كانا مبنــــإن األه( 4)  
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  .دخول فى حرب مع قريشــم فتح مكة دون الـــوقد ت -4     
اب. ــلة الشبــرحــيا فى مــن إثيوبــدأ مــيبيل ــإن الن - 5       

 
  ها وخطإ فى الجمل السابقةعين المجموعة التى تدل على صحة الفكرة    

✘   ✘   ✔   ✔   ✔   )2(     ✔  ✔  ✘  ✔   ✔  )1(     

              ✘   ✔   ✘   ✔   ✘   )4(      ✔  ✔  ✘  ✘  ✔   )3(     
   

عين الجملة الصحيحة من الجمل اآلتية: -30  
.يلـاف النـقدم على ضفـية فى الـنـكانت مب إن األهرام (1)  
  .فى القدم على ضفاف النيل إن األهرمين كانت مبنيتين( 2)
.يلـدم على ضفاف النــــتا فى القــــرم كانتا مبنيـإن اله( 3)  
دم على ضفاف النيل.ـيا فى القــرمان كانا مبنــــإن األه( 4)  
 
 

8 
 

 
فى القرن الرابع عشر وانتهت فى القرن العشرين  كانت البداية  -أ   
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   أ  -ب  -د  -ج ( 4)         د   -ب  -أ  - ج( 3) 
 

إختر المجموعة الصحيحة  من حروف الجر لتمأل الفراغات: -28  
تتوفر الدول العربية .......... ثروات طبيعية مهمة بدءا  ..... النفط والغاز الطبيعي  

والسمكية  وتبلغ  ....... الثروتين الحيوانية وامتدادا ..... المعادن والزراعة   
                                      ــب  -  إلى  -من  -  على  (1)   

                       حتى   - إلى   -من  - على  ( 2)   
                                   ــب  -على  - من  - إلى   ( 3)   
فى    -من   -  ــب  -  إلى  ( 4)     

 
29-       

   .المسجد األقصى هو ثاني مسجد بني على األرض   -1     
  ة.ـــبالبيئة ــه ما اعتنى باألشياء المتعلقــب الفقــكت    -2     
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اب. ــلة الشبــرحــيا فى مــن إثيوبــدأ مــيبيل ــإن الن - 5       

 
  ها وخطإ فى الجمل السابقةعين المجموعة التى تدل على صحة الفكرة    

✘   ✘   ✔   ✔   ✔   )2(     ✔  ✔  ✘  ✔   ✔  )1(     

              ✘   ✔   ✘   ✔   ✘   )4(      ✔  ✔  ✘  ✘  ✔   )3(     
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 -أ  -د   -ب ( 2)             ب    -ج    -  أ   -د  ( 1)       
 ج  

 - أ -د  -  ج( 4)                 أ - ج    -د   - ب ( 3)       
  ب  

 
 

"وزن"   لفعلين " نمن  " ولإختر صيغة المضارع  -23  
        يزن  ينامون  ،  (2)       يزن ينمن ،   (1)    
يوزن  ينمنن ،  ( 4)       تزن  ،ينمن   (3)      

 
 

فى الجملة اآلتية باختيار المجموعة  مإل الفراغاتإ -24 
 الصحيحة:

بــ .....  والسروالبـــ ....... رياال     األزرق الفستان    
 رياالت  

  المنديل  بـ ...... رياالت و    
 –سبعة  -سبعين  ( 2)       ثالثة    -سبع    -سبعون  (1)   

 ثالث
 –عة سب –سبعون ( 4)          ثالث –سبع  –سبعين  (3)   

 ثالثة 
 

الجمل اآلتية بالكلمات المناسبة: أكمل  -25  
...... زرته  واحدة ..... أيام األسبوع ،ا مرة يقام سوق قريتن    

ربة منزل تشتري  ......ه ،ونقصدمن الناس ي جماعة  رأيت 
. لوازم األسبوع  

 –خالل  -فإذا  ( 2)               فإذا   –خالل   -فهذه  (1)   
  فهذه 

 –فهذه  –خالل ( 4)                فهذه  –فإذا  –خالل ( 3)   
 فإذا 

 
 26-  

المعلومات  ............. عالمية تسمح ..........الشبكة العالمية هي شبكة  اإلنترنت أو
 1994وفي عام العالم.  من خاللها الحواسيب ..........بين شبكات أصغر تتصل 

أما اليوم فيتجاوز خمسمائة موقع.  كان .......... المواقع على اإلنترنت ال .........  
 عددها الماليين.  

 
ختر المجموعة الصحيحة لتمأل الفراغات السابقة:إ  

  حول -يتجاوز  -عدد  -بتبادل  -اتصاالت  (1)    

Commented [o1]:  
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المعلومات  ............. عالمية تسمح ..........الشبكة العالمية هي شبكة  اإلنترنت أو
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  يتجاوز -عدد  -حول  -بتبادل  -اتصاالت ( 3)    
بتبادل -اتصاالت  -يتجاوز  -عدد  -حول ( 4)      

 
27-   

فريقيا وقد توسع ى تركيا ثم امتد حكمها إلى شمال إم ف1300الدولة العثمانية عام أسست 
العالم اإلسالمي فى عهد العثمانيين فى تركيا إلى البلقان وشرق أوربا ووسطها وكذلك 

الدولة فى القسطنطينية  وكان مركزسيا. فريقيا وجنوب شرق آاإلسالم فى غرب إانتشر 
وقد انهارت الدولة العثمانية فى الحرب العالمية األولى وفقدت جميع المناطق التى 

كمال أتاتورك الخالفة وأعلن أن  م ألغى1924خارج تركيا . وفى عام  كانت تابعة لها
                                                                                    .علمانية تركيا دولة

                                                                  
 صل بين األسئلة واألجوبة المناسبة من النص السابق

  
             هل بدأت الدولة العثمانية فى مصر ؟  - 1 
إلى أين امتد حكم العثمانيين ؟  -2   
   فى أي حادثة فقدت دولة العثمانيين جميع المناطق التابعة لها؟  -3 
الدولة العثمانية ومتى سقطت ؟   بدأت متى -4   
 
 

فى القرن الرابع عشر وانتهت فى القرن العشرين  كانت البداية  -أ   
الحرب العالمية األولىفى  موقفال هذا كان -ب  
ال، كانت بدايتها فى تركيا  -ج  
    .فريقياوصلت سلطة العثمانيين إلى شمال إ  -د 
د   -ب  -ج  -أ  (2)           ب -أ  -د  -ج ( 1)   
   أ  -ب  -د  -ج ( 4)         د   -ب  -أ  - ج( 3) 
 

إختر المجموعة الصحيحة  من حروف الجر لتمأل الفراغات: -28  
تتوفر الدول العربية .......... ثروات طبيعية مهمة بدءا  ..... النفط والغاز الطبيعي  

والسمكية  وتبلغ  ....... الثروتين الحيوانية وامتدادا ..... المعادن والزراعة   
                                      ــب  -  إلى  -من  -  على  (1)   

                       حتى   - إلى   -من  - على  ( 2)   
                                   ــب  -على  - من  - إلى   ( 3)   

فى    -من   -  ــب  -  إلى  ( 4)     
 

29-       
   .المسجد األقصى هو ثاني مسجد بني على األرض   -1     

  ة.ـــبالبيئة ــه ما اعتنى باألشياء المتعلقــب الفقــكت    -2     
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  ها وخطإ فى الجمل السابقةعين المجموعة التى تدل على صحة الفكرة    

✘   ✘   ✔   ✔   ✔   )2(     ✔  ✔  ✘  ✔   ✔  )1(     

              ✘   ✔   ✘   ✔   ✘   )4(      ✔  ✔  ✘  ✘  ✔   )3(     
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  .فى القدم على ضفاف النيل إن األهرمين كانت مبنيتين( 2)
.يلـدم على ضفاف النــــتا فى القــــرم كانتا مبنيـإن اله( 3)  
دم على ضفاف النيل.ـيا فى القــرمان كانا مبنــــإن األه( 4)  
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فى الجملة اآلتية باختيار المجموعة الصحيحة: مإل الفراغاتإ -24   

بــ ..... رياالت   بـــ ....... رياال   والسروال  األزرق الفستان      
  المنديل  بـ ...... رياالت و    
ثالث –سبعة  -سبعين  ( 2)       ثالثة    -سبع    -سبعون  (1)     
ثالثة  –عة سب –سبعون ( 4)          ثالث –سبع  –سبعين  (3)     

 
الجمل اآلتية بالكلمات المناسبة: أكمل  -25  
...... زرته  ا مرة واحدة ..... أيام األسبوع ،يقام سوق قريتن    

ربة منزل تشتري لوازم  ......ه ،ونقصدمن الناس ي جماعة  رأيت 
. األسبوع  

  فهذه  –خالل  -فإذا  ( 2)               فإذا   –خالل   -فهذه  (1)   
فإذا  –فهذه  –خالل ( 4)                فهذه  –فإذا  –خالل ( 3)     

 
، ومن .........العالم العربي يمتد من المحيط األطلسى  ..... إلى بحر العرب -26 

المحيط الهندي فى ......... إلى منطقة القرن األفريقي وفى  البحر األبيض المتوسط 
 ...... البالد

ختر المجموعة الصحيحة لتمأل الفراغات السابقة:إ  
  الشمال  -  جنوب شرق  -  شرقا  -  غربا  (1)    
             الشرق   -غربا     -جنوب شرق   -الشمال ( 2)    
جنوب شرق    - الشمال  -  شرقا  -  غربا( 3)      
الشمال - جنوب الشرق   -الشرق  - غربا ( 4)      

 
27-   

م فى تركيا ثم امتد حكمها إلى شمال أفريقيا وقد توسع 1300أسست الدولة العثمانية عام 
العالم اإلسالمي فى عهد العثمانيين فى تركيا إلى البلقان وشرق أوربا ووسطها وكذلك 

الدولة فى القسطنطينية  وكان مركزسيا. فريقيا وجنوب شرق آاإلسالم فى غرب إانتشر 
وقد انهارت الدولة العثمانية فى الحرب العالمية األولى وفقدت جميع المناطق التى كانت 

كمال أتاتورك الخالفة وأعلن أن تركيا  م ألغى1924خارج تركيا . وفى عام  تابعة لها
                                                                                    .علمانية دولة

                                                                  
 صل بين األسئلة واألجوبة المناسبة من النص السابق

  
             هل بدأت الدولة العثمانية فى مصر ؟  - 1 
إلى أين امتد حكم العثمانيين ؟  -2   
   ثمانيين جميع المناطق التابعة لها؟ فى أي حادثة فقدت دولة الع -3 
الدولة العثمانية ومتى سقطت ؟   بدأت متى -4   
 7 
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  "كان" س جالس عند المدير"  إذا حولت الجملة السابقة إلى الجمع بعد دخول اللفظ " المدر -31

فيها تكون اإلجابة الصحيحة:          
كان المدرسين جالسون عند المدير    ( 2)  كانوا المدرسون جالسون فى عند المدير  (1)  
  كان المدرسون جالسين عند المدير  ( 4)  ر ـديـين عند المـون جالســوا المدرســكان( 3)
 

اسم الموصول المناسب :إمإل الفراغ ب -32  
عندما يتدفق الماء فى األرض من مستوى عال إلى مستوى منخفض فإنه يدير التوربينات        
..... تشغل المولدات الكهربائية .        

اللتى ( 4)         الالتى ( 3)         التى  ( 2)      الذى  ( 1)    
 

عين المثل فيما يأتي:  -33  
                       من دل على خير فله مثل أجر فاعله   (1)  
خالق الناس بخلق حسن ( 2)    
                       رـش فى الحجـقـر كالنـالعلم فى الصغ( 3)  
اسـدك للنـر خـغـال تص( 4)  
 

البصرة أول مدينة أسسها المسلمون بعد فتح العراق زمن الخليفة عمر بن الخطاب وقد  -34  
جعلوها فى الجانب  الغربي من نهر الفرات فى مكان ال يفصل الماء بينه وبين المدينة         
المنورة عاصمة المسلمين األولى.         
:هي  من الفقرة السابقة فحسب المجموعة التى فيها المضاف       

الفرات   -الخليفة   -راق عال -مدينة ( 2)    عاصمة   -  نهر - فتح  -  أول( 1)        
المنورة  -  نهر  -  زمن - أول   (4)    عاصمة  -الماء  -مكان  -نهر  ( 3)        

 
إذا رتبت الجمل اآلتية ترتيبا صحيحا فيكون:  -35  

   .أصبح عرابي باشا  بطال محليا للمسلمين فى سريالنكا -أ      
  .ريالنكاــــزيرة ســمد عرابي باشا  إلى جــفي أحـــون -ب      

. دة بالعودة إلى وطنهـابي بعد هذه المرـمد عـــسمح أح -ج        
قام أحمد عرابي باشا بثورة ضد حكم االحتالل  اإلنكليزي فى مصر. -د         

عاما فى المنفى .عشرابي باشا ثمانية وقضي أحمد عر -هـ         
  أ  –ج  -هـ  –ب  –د    (2)      هـ   -أ    -ج  –ب  –د ( 1)  
أ  –ج  –ب  -هـ  –د   ( 4)         ج  –أ  -هـ  –ب  –د ( 3)    
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عاما فى المنفى .عشرابي باشا ثمانية وقضي أحمد عر -هـ         
  أ  –ج  -هـ  –ب  –د    (2)      هـ   -أ    -ج  –ب  –د ( 1)  
أ  –ج  –ب  -هـ  –د   ( 4)         ج  –أ  -هـ  –ب  –د ( 3)    
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  "كان" س جالس عند المدير"  إذا حولت الجملة السابقة إلى الجمع بعد دخول اللفظ " المدر -31

فيها تكون اإلجابة الصحيحة:          
كان المدرسين جالسون عند المدير    ( 2)  كانوا المدرسون جالسون فى عند المدير  (1)  
  كان المدرسون جالسين عند المدير  ( 4)  ر ـديـين عند المـون جالســوا المدرســكان( 3)
 

اسم الموصول المناسب :إمإل الفراغ ب -32  
عندما يتدفق الماء فى األرض من مستوى عال إلى مستوى منخفض فإنه يدير التوربينات        
..... تشغل المولدات الكهربائية .        

اللتى ( 4)         الالتى ( 3)         التى  ( 2)      الذى  ( 1)    
 

عين المثل فيما يأتي:  -33  
                       من دل على خير فله مثل أجر فاعله   (1)  
خالق الناس بخلق حسن ( 2)    
                       رـش فى الحجـقـر كالنـالعلم فى الصغ( 3)  
اسـدك للنـر خـغـال تص( 4)  
 

البصرة أول مدينة أسسها المسلمون بعد فتح العراق زمن الخليفة عمر بن الخطاب وقد  -34  
جعلوها فى الجانب  الغربي من نهر الفرات فى مكان ال يفصل الماء بينه وبين المدينة         
المنورة عاصمة المسلمين األولى.         
:هي  من الفقرة السابقة فحسب المجموعة التى فيها المضاف       

الفرات   -الخليفة   -راق عال -مدينة ( 2)    عاصمة   -  نهر - فتح  -  أول( 1)        
المنورة  -  نهر  -  زمن - أول   (4)    عاصمة  -الماء  -مكان  -نهر  ( 3)        

 
إذا رتبت الجمل اآلتية ترتيبا صحيحا فيكون:  -35  

   .أصبح عرابي باشا  بطال محليا للمسلمين فى سريالنكا -أ      
  .ريالنكاــــزيرة ســمد عرابي باشا  إلى جــفي أحـــون -ب      

. دة بالعودة إلى وطنهـابي بعد هذه المرـمد عـــسمح أح -ج        
قام أحمد عرابي باشا بثورة ضد حكم االحتالل  اإلنكليزي فى مصر. -د         

عاما فى المنفى .عشرابي باشا ثمانية وقضي أحمد عر -هـ         
  أ  –ج  -هـ  –ب  –د    (2)      هـ   -أ    -ج  –ب  –د ( 1)  
أ  –ج  –ب  -هـ  –د   ( 4)         ج  –أ  -هـ  –ب  –د ( 3)    
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فى القرن الرابع عشر وانتهت فى القرن العشرين  كانت البداية  -أ   

الحرب العالمية األولىفى  موقفال هذا كان -ب  
ال، كانت بدايتها فى تركيا  -ج  
    .فريقياوصلت سلطة العثمانيين إلى شمال إ  -د 
د   -ب  -ج  -أ  (2)           ب -أ  -د  -ج ( 1)   
   أ  -ب  -د  -ج ( 4)         د   -ب  -أ  - ج( 3) 
 

إختر المجموعة الصحيحة  من حروف الجر لتمأل الفراغات: -28  
تتوفر الدول العربية .......... ثروات طبيعية مهمة بدءا  ..... النفط والغاز الطبيعي  

والسمكية  وتبلغ  ....... الثروتين الحيوانية وامتدادا ..... المعادن والزراعة   
                                      ــب  -  إلى  -من  -  على  (1)   

                       حتى   - إلى   -من  - على  ( 2)   
                                   ــب  -على  - من  - إلى   ( 3)   

فى    -من   -  ــب  -  إلى  ( 4)     
 

29-       
   .المسجد األقصى هو ثاني مسجد بني على األرض   -1     

  ة.ـــبالبيئة ــه ما اعتنى باألشياء المتعلقــب الفقــكت    -2     
.رسولنا صلى هللا عليه وسلم المدينة المنورة هي مسقط رأس  -3       
  .دخول فى حرب مع قريشــم فتح مكة دون الـــوقد ت -4     
اب. ــلة الشبــرحــيا فى مــن إثيوبــدأ مــيبيل ــإن الن - 5       

 
  ها وخطإ فى الجمل السابقةعين المجموعة التى تدل على صحة الفكرة    

✘   ✘   ✔   ✔   ✔   )2(     ✔  ✔  ✘  ✔   ✔  )1(     

              ✘   ✔   ✘   ✔   ✘   )4(      ✔  ✔  ✘  ✘  ✔   )3(     
   

عين الجملة الصحيحة من الجمل اآلتية: -30  
.يلـاف النـقدم على ضفـية فى الـنـكانت مب إن األهرام (1)  
  .فى القدم على ضفاف النيل إن األهرمين كانت مبنيتين( 2)
.يلـدم على ضفاف النــــتا فى القــــرم كانتا مبنيـإن اله( 3)  
دم على ضفاف النيل.ـيا فى القــرمان كانا مبنــــإن األه( 4)  
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فى القرن الرابع عشر وانتهت فى القرن العشرين  كانت البداية  -أ   

الحرب العالمية األولىفى  موقفال هذا كان -ب  
ال، كانت بدايتها فى تركيا  -ج  
    .فريقياوصلت سلطة العثمانيين إلى شمال إ  -د 
د   -ب  -ج  -أ  (2)           ب -أ  -د  -ج ( 1)   
   أ  -ب  -د  -ج ( 4)         د   -ب  -أ  - ج( 3) 
 

إختر المجموعة الصحيحة  من حروف الجر لتمأل الفراغات: -28  
تتوفر الدول العربية .......... ثروات طبيعية مهمة بدءا  ..... النفط والغاز الطبيعي  

والسمكية  وتبلغ  ....... الثروتين الحيوانية وامتدادا ..... المعادن والزراعة   
                                      ــب  -  إلى  -من  -  على  (1)   

                       حتى   - إلى   -من  - على  ( 2)   
                                   ــب  -على  - من  - إلى   ( 3)   

فى    -من   -  ــب  -  إلى  ( 4)     
 

29-       
   .المسجد األقصى هو ثاني مسجد بني على األرض   -1     

  ة.ـــبالبيئة ــه ما اعتنى باألشياء المتعلقــب الفقــكت    -2     
.رسولنا صلى هللا عليه وسلم المدينة المنورة هي مسقط رأس  -3       
  .دخول فى حرب مع قريشــم فتح مكة دون الـــوقد ت -4     
اب. ــلة الشبــرحــيا فى مــن إثيوبــدأ مــيبيل ــإن الن - 5       

 
  ها وخطإ فى الجمل السابقةعين المجموعة التى تدل على صحة الفكرة    

✘   ✘   ✔   ✔   ✔   )2(     ✔  ✔  ✘  ✔   ✔  )1(     

              ✘   ✔   ✘   ✔   ✘   )4(      ✔  ✔  ✘  ✘  ✔   )3(     
   

عين الجملة الصحيحة من الجمل اآلتية: -30  
.يلـاف النـقدم على ضفـية فى الـنـكانت مب إن األهرام (1)  
  .فى القدم على ضفاف النيل إن األهرمين كانت مبنيتين( 2)
.يلـدم على ضفاف النــــتا فى القــــرم كانتا مبنيـإن اله( 3)  
دم على ضفاف النيل.ـيا فى القــرمان كانا مبنــــإن األه( 4)  
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  "كان" س جالس عند المدير"  إذا حولت الجملة السابقة إلى الجمع بعد دخول اللفظ " المدر -31

فيها تكون اإلجابة الصحيحة:          
كان المدرسين جالسون عند المدير    ( 2)  كانوا المدرسون جالسون فى عند المدير  (1)  
  كان المدرسون جالسين عند المدير  ( 4)  ر ـديـين عند المـون جالســوا المدرســكان( 3)
 

اسم الموصول المناسب :إمإل الفراغ ب -32  
عندما يتدفق الماء فى األرض من مستوى عال إلى مستوى منخفض فإنه يدير التوربينات        
..... تشغل المولدات الكهربائية .        

اللتى ( 4)         الالتى ( 3)         التى  ( 2)      الذى  ( 1)    
 

عين المثل فيما يأتي:  -33  
                       من دل على خير فله مثل أجر فاعله   (1)  
خالق الناس بخلق حسن ( 2)    
                       رـش فى الحجـقـر كالنـالعلم فى الصغ( 3)  
اسـدك للنـر خـغـال تص( 4)  
 

البصرة أول مدينة أسسها المسلمون بعد فتح العراق زمن الخليفة عمر بن الخطاب وقد  -34  
جعلوها فى الجانب  الغربي من نهر الفرات فى مكان ال يفصل الماء بينه وبين المدينة         
المنورة عاصمة المسلمين األولى.         
:هي  من الفقرة السابقة فحسب المجموعة التى فيها المضاف       

الفرات   -الخليفة   -راق عال -مدينة ( 2)    عاصمة   -  نهر - فتح  -  أول( 1)        
المنورة  -  نهر  -  زمن - أول   (4)    عاصمة  -الماء  -مكان  -نهر  ( 3)        

 
إذا رتبت الجمل اآلتية ترتيبا صحيحا فيكون:  -35  

   .أصبح عرابي باشا  بطال محليا للمسلمين فى سريالنكا -أ      
  .ريالنكاــــزيرة ســمد عرابي باشا  إلى جــفي أحـــون -ب      

. دة بالعودة إلى وطنهـابي بعد هذه المرـمد عـــسمح أح -ج        
قام أحمد عرابي باشا بثورة ضد حكم االحتالل  اإلنكليزي فى مصر. -د         

عاما فى المنفى .عشرابي باشا ثمانية وقضي أحمد عر -هـ         
  أ  –ج  -هـ  –ب  –د    (2)      هـ   -أ    -ج  –ب  –د ( 1)  
أ  –ج  –ب  -هـ  –د   ( 4)         ج  –أ  -هـ  –ب  –د ( 3)    
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  "كان" س جالس عند المدير"  إذا حولت الجملة السابقة إلى الجمع بعد دخول اللفظ " المدر -31

فيها تكون اإلجابة الصحيحة:          
كان المدرسين جالسون عند المدير    ( 2)  كانوا المدرسون جالسون فى عند المدير  (1)  
  كان المدرسون جالسين عند المدير  ( 4)  ر ـديـين عند المـون جالســوا المدرســكان( 3)
 

اسم الموصول المناسب :إمإل الفراغ ب -32  
عندما يتدفق الماء فى األرض من مستوى عال إلى مستوى منخفض فإنه يدير التوربينات        
..... تشغل المولدات الكهربائية .        

اللتى ( 4)         الالتى ( 3)         التى  ( 2)      الذى  ( 1)    
 

عين المثل فيما يأتي:  -33  
                       من دل على خير فله مثل أجر فاعله   (1)  
خالق الناس بخلق حسن ( 2)    
                       رـش فى الحجـقـر كالنـالعلم فى الصغ( 3)  
اسـدك للنـر خـغـال تص( 4)  
 

البصرة أول مدينة أسسها المسلمون بعد فتح العراق زمن الخليفة عمر بن الخطاب وقد  -34  
جعلوها فى الجانب  الغربي من نهر الفرات فى مكان ال يفصل الماء بينه وبين المدينة         
المنورة عاصمة المسلمين األولى.         
:هي  من الفقرة السابقة فحسب المجموعة التى فيها المضاف       

الفرات   -الخليفة   -راق عال -مدينة ( 2)    عاصمة   -  نهر - فتح  -  أول( 1)        
المنورة  -  نهر  -  زمن - أول   (4)    عاصمة  -الماء  -مكان  -نهر  ( 3)        

 
إذا رتبت الجمل اآلتية ترتيبا صحيحا فيكون:  -35  

   .أصبح عرابي باشا  بطال محليا للمسلمين فى سريالنكا -أ      
  .ريالنكاــــزيرة ســمد عرابي باشا  إلى جــفي أحـــون -ب      

. دة بالعودة إلى وطنهـابي بعد هذه المرـمد عـــسمح أح -ج        
قام أحمد عرابي باشا بثورة ضد حكم االحتالل  اإلنكليزي فى مصر. -د         

عاما فى المنفى .عشرابي باشا ثمانية وقضي أحمد عر -هـ         
  أ  –ج  -هـ  –ب  –د    (2)      هـ   -أ    -ج  –ب  –د ( 1)  
أ  –ج  –ب  -هـ  –د   ( 4)         ج  –أ  -هـ  –ب  –د ( 3)    
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  "كان" س جالس عند المدير"  إذا حولت الجملة السابقة إلى الجمع بعد دخول اللفظ " المدر -31

فيها تكون اإلجابة الصحيحة:          
كان المدرسين جالسون عند المدير    ( 2)  كانوا المدرسون جالسون فى عند المدير  (1)  
  كان المدرسون جالسين عند المدير  ( 4)  ر ـديـين عند المـون جالســوا المدرســكان( 3)
 

اسم الموصول المناسب :إمإل الفراغ ب -32  
عندما يتدفق الماء فى األرض من مستوى عال إلى مستوى منخفض فإنه يدير التوربينات        
..... تشغل المولدات الكهربائية .        

اللتى ( 4)         الالتى ( 3)         التى  ( 2)      الذى  ( 1)    
 

عين المثل فيما يأتي:  -33  
                       من دل على خير فله مثل أجر فاعله   (1)  
خالق الناس بخلق حسن ( 2)    
                       رـش فى الحجـقـر كالنـالعلم فى الصغ( 3)  
اسـدك للنـر خـغـال تص( 4)  
 

البصرة أول مدينة أسسها المسلمون بعد فتح العراق زمن الخليفة عمر بن الخطاب وقد  -34  
جعلوها فى الجانب  الغربي من نهر الفرات فى مكان ال يفصل الماء بينه وبين المدينة         
المنورة عاصمة المسلمين األولى.         
:هي  من الفقرة السابقة فحسب المجموعة التى فيها المضاف       

الفرات   -الخليفة   -راق عال -مدينة ( 2)    عاصمة   -  نهر - فتح  -  أول( 1)        
المنورة  -  نهر  -  زمن - أول   (4)    عاصمة  -الماء  -مكان  -نهر  ( 3)        

 
إذا رتبت الجمل اآلتية ترتيبا صحيحا فيكون:  -35  

   .أصبح عرابي باشا  بطال محليا للمسلمين فى سريالنكا -أ      
  .ريالنكاــــزيرة ســمد عرابي باشا  إلى جــفي أحـــون -ب      

. دة بالعودة إلى وطنهـابي بعد هذه المرـمد عـــسمح أح -ج        
قام أحمد عرابي باشا بثورة ضد حكم االحتالل  اإلنكليزي فى مصر. -د         

عاما فى المنفى .عشرابي باشا ثمانية وقضي أحمد عر -هـ         
  أ  –ج  -هـ  –ب  –د    (2)      هـ   -أ    -ج  –ب  –د ( 1)  
أ  –ج  –ب  -هـ  –د   ( 4)         ج  –أ  -هـ  –ب  –د ( 3)    
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  "كان" س جالس عند المدير"  إذا حولت الجملة السابقة إلى الجمع بعد دخول اللفظ " المدر -31

فيها تكون اإلجابة الصحيحة:          
كان المدرسين جالسون عند المدير    ( 2)  كانوا المدرسون جالسون فى عند المدير  (1)  
  كان المدرسون جالسين عند المدير  ( 4)  ر ـديـين عند المـون جالســوا المدرســكان( 3)
 

اسم الموصول المناسب :إمإل الفراغ ب -32  
عندما يتدفق الماء فى األرض من مستوى عال إلى مستوى منخفض فإنه يدير التوربينات        
..... تشغل المولدات الكهربائية .        

اللتى ( 4)         الالتى ( 3)         التى  ( 2)      الذى  ( 1)    
 

عين المثل فيما يأتي:  -33  
                       من دل على خير فله مثل أجر فاعله   (1)  
خالق الناس بخلق حسن ( 2)    
                       رـش فى الحجـقـر كالنـالعلم فى الصغ( 3)  
اسـدك للنـر خـغـال تص( 4)  
 

البصرة أول مدينة أسسها المسلمون بعد فتح العراق زمن الخليفة عمر بن الخطاب وقد  -34  
جعلوها فى الجانب  الغربي من نهر الفرات فى مكان ال يفصل الماء بينه وبين المدينة         
المنورة عاصمة المسلمين األولى.         
:هي  من الفقرة السابقة فحسب المجموعة التى فيها المضاف       

الفرات   -الخليفة   -راق عال -مدينة ( 2)    عاصمة   -  نهر - فتح  -  أول( 1)        
المنورة  -  نهر  -  زمن - أول   (4)    عاصمة  -الماء  -مكان  -نهر  ( 3)        

 
إذا رتبت الجمل اآلتية ترتيبا صحيحا فيكون:  -35  

   .أصبح عرابي باشا  بطال محليا للمسلمين فى سريالنكا -أ      
  .ريالنكاــــزيرة ســمد عرابي باشا  إلى جــفي أحـــون -ب      

. دة بالعودة إلى وطنهـابي بعد هذه المرـمد عـــسمح أح -ج        
قام أحمد عرابي باشا بثورة ضد حكم االحتالل  اإلنكليزي فى مصر. -د         

عاما فى المنفى .عشرابي باشا ثمانية وقضي أحمد عر -هـ         
  أ  –ج  -هـ  –ب  –د    (2)      هـ   -أ    -ج  –ب  –د ( 1)  
أ  –ج  –ب  -هـ  –د   ( 4)         ج  –أ  -هـ  –ب  –د ( 3)    
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  "كان" س جالس عند المدير"  إذا حولت الجملة السابقة إلى الجمع بعد دخول اللفظ " المدر -31

فيها تكون اإلجابة الصحيحة:          
كان المدرسين جالسون عند المدير    ( 2)  كانوا المدرسون جالسون فى عند المدير  (1)  
  كان المدرسون جالسين عند المدير  ( 4)  ر ـديـين عند المـون جالســوا المدرســكان( 3)
 

اسم الموصول المناسب :إمإل الفراغ ب -32  
عندما يتدفق الماء فى األرض من مستوى عال إلى مستوى منخفض فإنه يدير التوربينات        
..... تشغل المولدات الكهربائية .        

اللتى ( 4)         الالتى ( 3)         التى  ( 2)      الذى  ( 1)    
 

عين المثل فيما يأتي:  -33  
                       من دل على خير فله مثل أجر فاعله   (1)  
خالق الناس بخلق حسن ( 2)    
                       رـش فى الحجـقـر كالنـالعلم فى الصغ( 3)  
اسـدك للنـر خـغـال تص( 4)  
 

البصرة أول مدينة أسسها المسلمون بعد فتح العراق زمن الخليفة عمر بن الخطاب وقد  -34  
جعلوها فى الجانب  الغربي من نهر الفرات فى مكان ال يفصل الماء بينه وبين المدينة         
المنورة عاصمة المسلمين األولى.         
:هي  من الفقرة السابقة فحسب المجموعة التى فيها المضاف       

الفرات   -الخليفة   -راق عال -مدينة ( 2)    عاصمة   -  نهر - فتح  -  أول( 1)        
المنورة  -  نهر  -  زمن - أول   (4)    عاصمة  -الماء  -مكان  -نهر  ( 3)        

 
إذا رتبت الجمل اآلتية ترتيبا صحيحا فيكون:  -35  

   .أصبح عرابي باشا  بطال محليا للمسلمين فى سريالنكا -أ      
  .ريالنكاــــزيرة ســمد عرابي باشا  إلى جــفي أحـــون -ب      

. دة بالعودة إلى وطنهـابي بعد هذه المرـمد عـــسمح أح -ج        
قام أحمد عرابي باشا بثورة ضد حكم االحتالل  اإلنكليزي فى مصر. -د         

عاما فى المنفى .عشرابي باشا ثمانية وقضي أحمد عر -هـ         
  أ  –ج  -هـ  –ب  –د    (2)      هـ   -أ    -ج  –ب  –د ( 1)  
أ  –ج  –ب  -هـ  –د   ( 4)         ج  –أ  -هـ  –ب  –د ( 3)    
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  "كان" س جالس عند المدير"  إذا حولت الجملة السابقة إلى الجمع بعد دخول اللفظ " المدر -31

فيها تكون اإلجابة الصحيحة:          
كان المدرسين جالسون عند المدير    ( 2)  كانوا المدرسون جالسون فى عند المدير  (1)  
  كان المدرسون جالسين عند المدير  ( 4)  ر ـديـين عند المـون جالســوا المدرســكان( 3)
 

اسم الموصول المناسب :إمإل الفراغ ب -32  
عندما يتدفق الماء فى األرض من مستوى عال إلى مستوى منخفض فإنه يدير التوربينات        
..... تشغل المولدات الكهربائية .        

اللتى ( 4)         الالتى ( 3)         التى  ( 2)      الذى  ( 1)    
 

عين المثل فيما يأتي:  -33  
                       من دل على خير فله مثل أجر فاعله   (1)  
خالق الناس بخلق حسن ( 2)    
                       رـش فى الحجـقـر كالنـالعلم فى الصغ( 3)  
اسـدك للنـر خـغـال تص( 4)  
 

البصرة أول مدينة أسسها المسلمون بعد فتح العراق زمن الخليفة عمر بن الخطاب وقد  -34  
جعلوها فى الجانب  الغربي من نهر الفرات فى مكان ال يفصل الماء بينه وبين المدينة         
المنورة عاصمة المسلمين األولى.         
:هي  من الفقرة السابقة فحسب المجموعة التى فيها المضاف       

الفرات   -الخليفة   -راق عال -مدينة ( 2)    عاصمة   -  نهر - فتح  -  أول( 1)        
المنورة  -  نهر  -  زمن - أول   (4)    عاصمة  -الماء  -مكان  -نهر  ( 3)        

 
إذا رتبت الجمل اآلتية ترتيبا صحيحا فيكون:  -35  

   .أصبح عرابي باشا  بطال محليا للمسلمين فى سريالنكا -أ      
  .ريالنكاــــزيرة ســمد عرابي باشا  إلى جــفي أحـــون -ب      

. دة بالعودة إلى وطنهـابي بعد هذه المرـمد عـــسمح أح -ج        
قام أحمد عرابي باشا بثورة ضد حكم االحتالل  اإلنكليزي فى مصر. -د         

عاما فى المنفى .عشرابي باشا ثمانية وقضي أحمد عر -هـ         
  أ  –ج  -هـ  –ب  –د    (2)      هـ   -أ    -ج  –ب  –د ( 1)  
أ  –ج  –ب  -هـ  –د   ( 4)         ج  –أ  -هـ  –ب  –د ( 3)    
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  "كان" س جالس عند المدير"  إذا حولت الجملة السابقة إلى الجمع بعد دخول اللفظ " المدر -31

فيها تكون اإلجابة الصحيحة:          
كان المدرسين جالسون عند المدير    ( 2)  كانوا المدرسون جالسون فى عند المدير  (1)  
  كان المدرسون جالسين عند المدير  ( 4)  ر ـديـين عند المـون جالســوا المدرســكان( 3)
 

اسم الموصول المناسب :إمإل الفراغ ب -32  
عندما يتدفق الماء فى األرض من مستوى عال إلى مستوى منخفض فإنه يدير التوربينات        
..... تشغل المولدات الكهربائية .        

اللتى ( 4)         الالتى ( 3)         التى  ( 2)      الذى  ( 1)    
 

عين المثل فيما يأتي:  -33  
                       من دل على خير فله مثل أجر فاعله   (1)  
خالق الناس بخلق حسن ( 2)    
                       رـش فى الحجـقـر كالنـالعلم فى الصغ( 3)  
اسـدك للنـر خـغـال تص( 4)  
 

البصرة أول مدينة أسسها المسلمون بعد فتح العراق زمن الخليفة عمر بن الخطاب وقد  -34  
جعلوها فى الجانب  الغربي من نهر الفرات فى مكان ال يفصل الماء بينه وبين المدينة         
المنورة عاصمة المسلمين األولى.         
:هي  من الفقرة السابقة فحسب المجموعة التى فيها المضاف       

الفرات   -الخليفة   -راق عال -مدينة ( 2)    عاصمة   -  نهر - فتح  -  أول( 1)        
المنورة  -  نهر  -  زمن - أول   (4)    عاصمة  -الماء  -مكان  -نهر  ( 3)        

 
إذا رتبت الجمل اآلتية ترتيبا صحيحا فيكون:  -35  

   .أصبح عرابي باشا  بطال محليا للمسلمين فى سريالنكا -أ      
  .ريالنكاــــزيرة ســمد عرابي باشا  إلى جــفي أحـــون -ب      

. دة بالعودة إلى وطنهـابي بعد هذه المرـمد عـــسمح أح -ج        
قام أحمد عرابي باشا بثورة ضد حكم االحتالل  اإلنكليزي فى مصر. -د         

عاما فى المنفى .عشرابي باشا ثمانية وقضي أحمد عر -هـ         
  أ  –ج  -هـ  –ب  –د    (2)      هـ   -أ    -ج  –ب  –د ( 1)  
أ  –ج  –ب  -هـ  –د   ( 4)         ج  –أ  -هـ  –ب  –د ( 3)    
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  "كان" س جالس عند المدير"  إذا حولت الجملة السابقة إلى الجمع بعد دخول اللفظ " المدر -31

فيها تكون اإلجابة الصحيحة:          
كان المدرسين جالسون عند المدير    ( 2)  كانوا المدرسون جالسون فى عند المدير  (1)  
  كان المدرسون جالسين عند المدير  ( 4)  ر ـديـين عند المـون جالســوا المدرســكان( 3)
 

اسم الموصول المناسب :إمإل الفراغ ب -32  
عندما يتدفق الماء فى األرض من مستوى عال إلى مستوى منخفض فإنه يدير التوربينات        
..... تشغل المولدات الكهربائية .        

اللتى ( 4)         الالتى ( 3)         التى  ( 2)      الذى  ( 1)    
 

عين المثل فيما يأتي:  -33  
                       من دل على خير فله مثل أجر فاعله   (1)  
خالق الناس بخلق حسن ( 2)    
                       رـش فى الحجـقـر كالنـالعلم فى الصغ( 3)  
اسـدك للنـر خـغـال تص( 4)  
 

البصرة أول مدينة أسسها المسلمون بعد فتح العراق زمن الخليفة عمر بن الخطاب وقد  -34  
جعلوها فى الجانب  الغربي من نهر الفرات فى مكان ال يفصل الماء بينه وبين المدينة         
المنورة عاصمة المسلمين األولى.         
:هي  من الفقرة السابقة فحسب المجموعة التى فيها المضاف       

الفرات   -الخليفة   -راق عال -مدينة ( 2)    عاصمة   -  نهر - فتح  -  أول( 1)        
المنورة  -  نهر  -  زمن - أول   (4)    عاصمة  -الماء  -مكان  -نهر  ( 3)        

 
إذا رتبت الجمل اآلتية ترتيبا صحيحا فيكون:  -35  

   .أصبح عرابي باشا  بطال محليا للمسلمين فى سريالنكا -أ      
  .ريالنكاــــزيرة ســمد عرابي باشا  إلى جــفي أحـــون -ب      

. دة بالعودة إلى وطنهـابي بعد هذه المرـمد عـــسمح أح -ج        
قام أحمد عرابي باشا بثورة ضد حكم االحتالل  اإلنكليزي فى مصر. -د         

عاما فى المنفى .عشرابي باشا ثمانية وقضي أحمد عر -هـ         
  أ  –ج  -هـ  –ب  –د    (2)      هـ   -أ    -ج  –ب  –د ( 1)  
أ  –ج  –ب  -هـ  –د   ( 4)         ج  –أ  -هـ  –ب  –د ( 3)    
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  "كان" س جالس عند المدير"  إذا حولت الجملة السابقة إلى الجمع بعد دخول اللفظ " المدر -31

فيها تكون اإلجابة الصحيحة:          
كان المدرسين جالسون عند المدير    ( 2)  كانوا المدرسون جالسون فى عند المدير  (1)  
  كان المدرسون جالسين عند المدير  ( 4)  ر ـديـين عند المـون جالســوا المدرســكان( 3)
 

اسم الموصول المناسب :إمإل الفراغ ب -32  
عندما يتدفق الماء فى األرض من مستوى عال إلى مستوى منخفض فإنه يدير التوربينات        
..... تشغل المولدات الكهربائية .        

اللتى ( 4)         الالتى ( 3)         التى  ( 2)      الذى  ( 1)    
 

عين المثل فيما يأتي:  -33  
                       من دل على خير فله مثل أجر فاعله   (1)  
خالق الناس بخلق حسن ( 2)    
                       رـش فى الحجـقـر كالنـالعلم فى الصغ( 3)  
اسـدك للنـر خـغـال تص( 4)  
 

البصرة أول مدينة أسسها المسلمون بعد فتح العراق زمن الخليفة عمر بن الخطاب وقد  -34  
جعلوها فى الجانب  الغربي من نهر الفرات فى مكان ال يفصل الماء بينه وبين المدينة         
المنورة عاصمة المسلمين األولى.         
:هي  من الفقرة السابقة فحسب المجموعة التى فيها المضاف       

الفرات   -الخليفة   -راق عال -مدينة ( 2)    عاصمة   -  نهر - فتح  -  أول( 1)        
المنورة  -  نهر  -  زمن - أول   (4)    عاصمة  -الماء  -مكان  -نهر  ( 3)        

 
إذا رتبت الجمل اآلتية ترتيبا صحيحا فيكون:  -35  

   .أصبح عرابي باشا  بطال محليا للمسلمين فى سريالنكا -أ      
  .ريالنكاــــزيرة ســمد عرابي باشا  إلى جــفي أحـــون -ب      

. دة بالعودة إلى وطنهـابي بعد هذه المرـمد عـــسمح أح -ج        
قام أحمد عرابي باشا بثورة ضد حكم االحتالل  اإلنكليزي فى مصر. -د         

عاما فى المنفى .عشرابي باشا ثمانية وقضي أحمد عر -هـ         
  أ  –ج  -هـ  –ب  –د    (2)      هـ   -أ    -ج  –ب  –د ( 1)  
أ  –ج  –ب  -هـ  –د   ( 4)         ج  –أ  -هـ  –ب  –د ( 3)    
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  "كان" س جالس عند المدير"  إذا حولت الجملة السابقة إلى الجمع بعد دخول اللفظ " المدر -31

فيها تكون اإلجابة الصحيحة:          
كان المدرسين جالسون عند المدير    ( 2)  كانوا المدرسون جالسون فى عند المدير  (1)  
  كان المدرسون جالسين عند المدير  ( 4)  ر ـديـين عند المـون جالســوا المدرســكان( 3)
 

اسم الموصول المناسب :إمإل الفراغ ب -32  
عندما يتدفق الماء فى األرض من مستوى عال إلى مستوى منخفض فإنه يدير التوربينات        
..... تشغل المولدات الكهربائية .        

اللتى ( 4)         الالتى ( 3)         التى  ( 2)      الذى  ( 1)    
 

عين المثل فيما يأتي:  -33  
                       من دل على خير فله مثل أجر فاعله   (1)  
خالق الناس بخلق حسن ( 2)    
                       رـش فى الحجـقـر كالنـالعلم فى الصغ( 3)  
اسـدك للنـر خـغـال تص( 4)  
 

البصرة أول مدينة أسسها المسلمون بعد فتح العراق زمن الخليفة عمر بن الخطاب وقد  -34  
جعلوها فى الجانب  الغربي من نهر الفرات فى مكان ال يفصل الماء بينه وبين المدينة         
المنورة عاصمة المسلمين األولى.         
:هي  من الفقرة السابقة فحسب المجموعة التى فيها المضاف       

الفرات   -الخليفة   -راق عال -مدينة ( 2)    عاصمة   -  نهر - فتح  -  أول( 1)        
المنورة  -  نهر  -  زمن - أول   (4)    عاصمة  -الماء  -مكان  -نهر  ( 3)        

 
إذا رتبت الجمل اآلتية ترتيبا صحيحا فيكون:  -35  

   .أصبح عرابي باشا  بطال محليا للمسلمين فى سريالنكا -أ      
  .ريالنكاــــزيرة ســمد عرابي باشا  إلى جــفي أحـــون -ب      

. دة بالعودة إلى وطنهـابي بعد هذه المرـمد عـــسمح أح -ج        
قام أحمد عرابي باشا بثورة ضد حكم االحتالل  اإلنكليزي فى مصر. -د         

عاما فى المنفى .عشرابي باشا ثمانية وقضي أحمد عر -هـ         
  أ  –ج  -هـ  –ب  –د    (2)      هـ   -أ    -ج  –ب  –د ( 1)  
أ  –ج  –ب  -هـ  –د   ( 4)         ج  –أ  -هـ  –ب  –د ( 3)    
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  "كان" س جالس عند المدير"  إذا حولت الجملة السابقة إلى الجمع بعد دخول اللفظ " المدر -31

فيها تكون اإلجابة الصحيحة:          
كان المدرسين جالسون عند المدير    ( 2)  كانوا المدرسون جالسون فى عند المدير  (1)  
  كان المدرسون جالسين عند المدير  ( 4)  ر ـديـين عند المـون جالســوا المدرســكان( 3)
 

اسم الموصول المناسب :إمإل الفراغ ب -32  
عندما يتدفق الماء فى األرض من مستوى عال إلى مستوى منخفض فإنه يدير التوربينات        
..... تشغل المولدات الكهربائية .        

اللتى ( 4)         الالتى ( 3)         التى  ( 2)      الذى  ( 1)    
 

عين المثل فيما يأتي:  -33  
                       من دل على خير فله مثل أجر فاعله   (1)  
خالق الناس بخلق حسن ( 2)    
                       رـش فى الحجـقـر كالنـالعلم فى الصغ( 3)  
اسـدك للنـر خـغـال تص( 4)  
 

البصرة أول مدينة أسسها المسلمون بعد فتح العراق زمن الخليفة عمر بن الخطاب وقد  -34  
جعلوها فى الجانب  الغربي من نهر الفرات فى مكان ال يفصل الماء بينه وبين المدينة         
المنورة عاصمة المسلمين األولى.         
:هي  من الفقرة السابقة فحسب المجموعة التى فيها المضاف       

الفرات   -الخليفة   -راق عال -مدينة ( 2)    عاصمة   -  نهر - فتح  -  أول( 1)        
المنورة  -  نهر  -  زمن - أول   (4)    عاصمة  -الماء  -مكان  -نهر  ( 3)        

 
إذا رتبت الجمل اآلتية ترتيبا صحيحا فيكون:  -35  

   .أصبح عرابي باشا  بطال محليا للمسلمين فى سريالنكا -أ      
  .ريالنكاــــزيرة ســمد عرابي باشا  إلى جــفي أحـــون -ب      

. دة بالعودة إلى وطنهـابي بعد هذه المرـمد عـــسمح أح -ج        
قام أحمد عرابي باشا بثورة ضد حكم االحتالل  اإلنكليزي فى مصر. -د         

عاما فى المنفى .عشرابي باشا ثمانية وقضي أحمد عر -هـ         
  أ  –ج  -هـ  –ب  –د    (2)      هـ   -أ    -ج  –ب  –د ( 1)  
أ  –ج  –ب  -هـ  –د   ( 4)         ج  –أ  -هـ  –ب  –د ( 3)    
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  "كان" س جالس عند المدير"  إذا حولت الجملة السابقة إلى الجمع بعد دخول اللفظ " المدر -31

فيها تكون اإلجابة الصحيحة:          
كان المدرسين جالسون عند المدير    ( 2)  كانوا المدرسون جالسون فى عند المدير  (1)  
  كان المدرسون جالسين عند المدير  ( 4)  ر ـديـين عند المـون جالســوا المدرســكان( 3)
 

اسم الموصول المناسب :إمإل الفراغ ب -32  
عندما يتدفق الماء فى األرض من مستوى عال إلى مستوى منخفض فإنه يدير التوربينات        
..... تشغل المولدات الكهربائية .        

اللتى ( 4)         الالتى ( 3)         التى  ( 2)      الذى  ( 1)    
 

عين المثل فيما يأتي:  -33  
                       من دل على خير فله مثل أجر فاعله   (1)  
خالق الناس بخلق حسن ( 2)    
                       رـش فى الحجـقـر كالنـالعلم فى الصغ( 3)  
اسـدك للنـر خـغـال تص( 4)  
 

البصرة أول مدينة أسسها المسلمون بعد فتح العراق زمن الخليفة عمر بن الخطاب وقد  -34  
جعلوها فى الجانب  الغربي من نهر الفرات فى مكان ال يفصل الماء بينه وبين المدينة         
المنورة عاصمة المسلمين األولى.         
:هي  من الفقرة السابقة فحسب المجموعة التى فيها المضاف       

الفرات   -الخليفة   -راق عال -مدينة ( 2)    عاصمة   -  نهر - فتح  -  أول( 1)        
المنورة  -  نهر  -  زمن - أول   (4)    عاصمة  -الماء  -مكان  -نهر  ( 3)        

 
إذا رتبت الجمل اآلتية ترتيبا صحيحا فيكون:  -35  

   .أصبح عرابي باشا  بطال محليا للمسلمين فى سريالنكا -أ      
  .ريالنكاــــزيرة ســمد عرابي باشا  إلى جــفي أحـــون -ب      

. دة بالعودة إلى وطنهـابي بعد هذه المرـمد عـــسمح أح -ج        
قام أحمد عرابي باشا بثورة ضد حكم االحتالل  اإلنكليزي فى مصر. -د         

عاما فى المنفى .عشرابي باشا ثمانية وقضي أحمد عر -هـ         
  أ  –ج  -هـ  –ب  –د    (2)      هـ   -أ    -ج  –ب  –د ( 1)  
أ  –ج  –ب  -هـ  –د   ( 4)         ج  –أ  -هـ  –ب  –د ( 3)    

 
 

9 
 

 
  "كان" س جالس عند المدير"  إذا حولت الجملة السابقة إلى الجمع بعد دخول اللفظ " المدر -31

فيها تكون اإلجابة الصحيحة:          
كان المدرسين جالسون عند المدير    ( 2)  كانوا المدرسون جالسون فى عند المدير  (1)  
  كان المدرسون جالسين عند المدير  ( 4)  ر ـديـين عند المـون جالســوا المدرســكان( 3)
 

اسم الموصول المناسب :إمإل الفراغ ب -32  
عندما يتدفق الماء فى األرض من مستوى عال إلى مستوى منخفض فإنه يدير التوربينات        
..... تشغل المولدات الكهربائية .        

اللتى ( 4)         الالتى ( 3)         التى  ( 2)      الذى  ( 1)    
 

عين المثل فيما يأتي:  -33  
                       من دل على خير فله مثل أجر فاعله   (1)  
خالق الناس بخلق حسن ( 2)    
                       رـش فى الحجـقـر كالنـالعلم فى الصغ( 3)  
اسـدك للنـر خـغـال تص( 4)  
 

البصرة أول مدينة أسسها المسلمون بعد فتح العراق زمن الخليفة عمر بن الخطاب وقد  -34  
جعلوها فى الجانب  الغربي من نهر الفرات فى مكان ال يفصل الماء بينه وبين المدينة         
المنورة عاصمة المسلمين األولى.         
:هي  من الفقرة السابقة فحسب المجموعة التى فيها المضاف       

الفرات   -الخليفة   -راق عال -مدينة ( 2)    عاصمة   -  نهر - فتح  -  أول( 1)        
المنورة  -  نهر  -  زمن - أول   (4)    عاصمة  -الماء  -مكان  -نهر  ( 3)        

 
إذا رتبت الجمل اآلتية ترتيبا صحيحا فيكون:  -35  

   .أصبح عرابي باشا  بطال محليا للمسلمين فى سريالنكا -أ      
  .ريالنكاــــزيرة ســمد عرابي باشا  إلى جــفي أحـــون -ب      

. دة بالعودة إلى وطنهـابي بعد هذه المرـمد عـــسمح أح -ج        
قام أحمد عرابي باشا بثورة ضد حكم االحتالل  اإلنكليزي فى مصر. -د         

عاما فى المنفى .عشرابي باشا ثمانية وقضي أحمد عر -هـ         
  أ  –ج  -هـ  –ب  –د    (2)      هـ   -أ    -ج  –ب  –د ( 1)  
أ  –ج  –ب  -هـ  –د   ( 4)         ج  –أ  -هـ  –ب  –د ( 3)    
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جعلوها فى الجانب  الغربي من نهر الفرات فى مكان ال يفصل الماء بينه وبين المدينة         
المنورة عاصمة المسلمين األولى.         
:هي  من الفقرة السابقة فحسب المجموعة التى فيها المضاف       

الفرات   -الخليفة   -راق عال -مدينة ( 2)    عاصمة   -  نهر - فتح  -  أول( 1)        
المنورة  -  نهر  -  زمن - أول   (4)    عاصمة  -الماء  -مكان  -نهر  ( 3)        

 
إذا رتبت الجمل اآلتية ترتيبا صحيحا فيكون:  -35  

   .أصبح عرابي باشا  بطال محليا للمسلمين فى سريالنكا -أ      
  .ريالنكاــــزيرة ســمد عرابي باشا  إلى جــفي أحـــون -ب      

. دة بالعودة إلى وطنهـابي بعد هذه المرـمد عـــسمح أح -ج        
ليزي فى مصر.اشا بثورة ضد حكم االحتالل  اإلنجقام أحمد عرابي ب -د         

عاما فى المنفى .عشرابي باشا ثمانية وقضي أحمد عر -هـ         
  أ  –ج  -هـ  –ب  –د    (2)      هـ   -أ    -ج  –ب  –د ( 1)  
أ  –ج  –ب  - د – هـ  ( 4)         ج  –أ  -هـ  –ب  –د ( 3)    

 
 
 

صل بين األسئلة واألجوبة المناسبة لها فيما يأتي: -36  
 األسئلة:  

عاما ؟  23على رسول هللا لفترة ما يقرب من  الكريم كيف نزل القرآن -1  
  ؟ رآنـابة القــكتابة فى ــحــلها الصــما هي األدوات التى استعم -2
  ؟ رآنـع القـيته على جمـولـــد بن ثابت لتـــؤهالت زيـــما هي م -3
؟  ــخ المــــصحــف وتـــوزيعه نسأذكر دافع الخلــيــفة الثــالث ل -4  

 األجوبة: 
قرآن عن ظهر قلب.ـوحي ، وكان حافظا للـكان من كتاب ال  -أ  

  ين.ـــلمـــن المســن بيــتـالفراءات  لدرجة أثارت ــــتعدد الق -ب
  .مـــــول هللا صلى هللا عليه وسلــــــــــــــما على رســجــــمن -ج
تمت الكتابة على الجلود والعظام واأللواح والحجارة ونحوها. -د  
   ب  -أ  -د   -ج ( 2)          أ     -ب  -د  -ج  (1) 
  ب  -د  -ج  -أ   (4)           ب    -د  - ج - أ( 3) 
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جعلوها فى الجانب  الغربي من نهر الفرات فى مكان ال يفصل الماء بينه وبين المدينة         
المنورة عاصمة المسلمين األولى.         
:هي  من الفقرة السابقة فحسب المجموعة التى فيها المضاف       

الفرات   -الخليفة   -راق عال -مدينة ( 2)    عاصمة   -  نهر - فتح  -  أول( 1)        
المنورة  -  نهر  -  زمن - أول   (4)    عاصمة  -الماء  -مكان  -نهر  ( 3)        

 
إذا رتبت الجمل اآلتية ترتيبا صحيحا فيكون:  -35  

   .أصبح عرابي باشا  بطال محليا للمسلمين فى سريالنكا -أ      
  .ريالنكاــــزيرة ســمد عرابي باشا  إلى جــفي أحـــون -ب      

. دة بالعودة إلى وطنهـابي بعد هذه المرـمد عـــسمح أح -ج        
ليزي فى مصر.اشا بثورة ضد حكم االحتالل  اإلنجقام أحمد عرابي ب -د         

عاما فى المنفى .عشرابي باشا ثمانية وقضي أحمد عر -هـ         
  أ  –ج  -هـ  –ب  –د    (2)      هـ   -أ    -ج  –ب  –د ( 1)  
أ  –ج  –ب  - د – هـ  ( 4)         ج  –أ  -هـ  –ب  –د ( 3)    

 
 
 

صل بين األسئلة واألجوبة المناسبة لها فيما يأتي: -36  
 األسئلة:  

عاما ؟  23على رسول هللا لفترة ما يقرب من  الكريم كيف نزل القرآن -1  
  ؟ رآنـابة القــكتابة فى ــحــلها الصــما هي األدوات التى استعم -2
  ؟ رآنـع القـيته على جمـولـــد بن ثابت لتـــؤهالت زيـــما هي م -3
؟  ــخ المــــصحــف وتـــوزيعه نسأذكر دافع الخلــيــفة الثــالث ل -4  

 األجوبة: 
قرآن عن ظهر قلب.ـوحي ، وكان حافظا للـكان من كتاب ال  -أ  

  ين.ـــلمـــن المســن بيــتـالفراءات  لدرجة أثارت ــــتعدد الق -ب
  .مـــــول هللا صلى هللا عليه وسلــــــــــــــما على رســجــــمن -ج
تمت الكتابة على الجلود والعظام واأللواح والحجارة ونحوها. -د  
   ب  -أ  -د   -ج ( 2)          أ     -ب  -د  -ج  (1) 
  ب  -د  -ج  -أ   (4)           ب    -د  - ج - أ( 3) 

9 
 

جعلوها فى الجانب  الغربي من نهر الفرات فى مكان ال يفصل الماء بينه وبين المدينة         
المنورة عاصمة المسلمين األولى.         
:هي  من الفقرة السابقة فحسب المجموعة التى فيها المضاف       

الفرات   -الخليفة   -راق عال -مدينة ( 2)    عاصمة   -  نهر - فتح  -  أول( 1)        
المنورة  -  نهر  -  زمن - أول   (4)    عاصمة  -الماء  -مكان  -نهر  ( 3)        

 
إذا رتبت الجمل اآلتية ترتيبا صحيحا فيكون:  -35  

   .أصبح عرابي باشا  بطال محليا للمسلمين فى سريالنكا -أ      
  .ريالنكاــــزيرة ســمد عرابي باشا  إلى جــفي أحـــون -ب      

. دة بالعودة إلى وطنهـابي بعد هذه المرـمد عـــسمح أح -ج        
ليزي فى مصر.اشا بثورة ضد حكم االحتالل  اإلنجقام أحمد عرابي ب -د         

عاما فى المنفى .عشرابي باشا ثمانية وقضي أحمد عر -هـ         
  أ  –ج  -هـ  –ب  –د    (2)      هـ   -أ    -ج  –ب  –د ( 1)  
أ  –ج  –ب  - د – هـ  ( 4)         ج  –أ  -هـ  –ب  –د ( 3)    

 
 
 

صل بين األسئلة واألجوبة المناسبة لها فيما يأتي: -36  
 األسئلة:  

عاما ؟  23على رسول هللا لفترة ما يقرب من  الكريم كيف نزل القرآن -1  
  ؟ رآنـابة القــكتابة فى ــحــلها الصــما هي األدوات التى استعم -2
  ؟ رآنـع القـيته على جمـولـــد بن ثابت لتـــؤهالت زيـــما هي م -3
؟  ــخ المــــصحــف وتـــوزيعه نسأذكر دافع الخلــيــفة الثــالث ل -4  

 األجوبة: 
قرآن عن ظهر قلب.ـوحي ، وكان حافظا للـكان من كتاب ال  -أ  

  ين.ـــلمـــن المســن بيــتـالفراءات  لدرجة أثارت ــــتعدد الق -ب
  .مـــــول هللا صلى هللا عليه وسلــــــــــــــما على رســجــــمن -ج
تمت الكتابة على الجلود والعظام واأللواح والحجارة ونحوها. -د  
   ب  -أ  -د   -ج ( 2)          أ     -ب  -د  -ج  (1) 
  ب  -د  -ج  -أ   (4)           ب    -د  - ج - أ( 3) 
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جعلوها فى الجانب  الغربي من نهر الفرات فى مكان ال يفصل الماء بينه وبين المدينة         
المنورة عاصمة المسلمين األولى.         
:هي  من الفقرة السابقة فحسب المجموعة التى فيها المضاف       

الفرات   -الخليفة   -راق عال -مدينة ( 2)    عاصمة   -  نهر - فتح  -  أول( 1)        
المنورة  -  نهر  -  زمن - أول   (4)    عاصمة  -الماء  -مكان  -نهر  ( 3)        

 
إذا رتبت الجمل اآلتية ترتيبا صحيحا فيكون:  -35  

   .أصبح عرابي باشا  بطال محليا للمسلمين فى سريالنكا -أ      
  .ريالنكاــــزيرة ســمد عرابي باشا  إلى جــفي أحـــون -ب      

. دة بالعودة إلى وطنهـابي بعد هذه المرـمد عـــسمح أح -ج        
ليزي فى مصر.اشا بثورة ضد حكم االحتالل  اإلنجقام أحمد عرابي ب -د         

عاما فى المنفى .عشرابي باشا ثمانية وقضي أحمد عر -هـ         
  أ  –ج  -هـ  –ب  –د    (2)      هـ   -أ    -ج  –ب  –د ( 1)  
أ  –ج  –ب  - د – هـ  ( 4)         ج  –أ  -هـ  –ب  –د ( 3)    

 
 
 

صل بين األسئلة واألجوبة المناسبة لها فيما يأتي: -36  
 األسئلة:  

عاما ؟  23على رسول هللا لفترة ما يقرب من  الكريم كيف نزل القرآن -1  
  ؟ رآنـابة القــكتابة فى ــحــلها الصــما هي األدوات التى استعم -2
  ؟ رآنـع القـيته على جمـولـــد بن ثابت لتـــؤهالت زيـــما هي م -3
؟  ــخ المــــصحــف وتـــوزيعه نسأذكر دافع الخلــيــفة الثــالث ل -4  

 األجوبة: 
قرآن عن ظهر قلب.ـوحي ، وكان حافظا للـكان من كتاب ال  -أ  

  ين.ـــلمـــن المســن بيــتـالفراءات  لدرجة أثارت ــــتعدد الق -ب
  .مـــــول هللا صلى هللا عليه وسلــــــــــــــما على رســجــــمن -ج
تمت الكتابة على الجلود والعظام واأللواح والحجارة ونحوها. -د  
   ب  -أ  -د   -ج ( 2)          أ     -ب  -د  -ج  (1) 
  ب  -د  -ج  -أ   (4)           ب    -د  - ج - أ( 3) 
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صل بين األسئلة واألجوبة المناسبة لها فيما يأتي: -36  

 األسئلة:  
عاما ؟  23على رسول هللا لفترة ما يقرب من  الكريم كيف نزل القرآن -1  
  ؟ رآنـابة القــكتابة فى ــحــلها الصــما هي األدوات التى استعم -2
  ؟ رآنـع القـيته على جمـولـــد بن ثابت لتـــؤهالت زيـــما هي م -3
؟  ــخ المــــصحــف وتـــوزيعه نسأذكر دافع الخلــيــفة الثــالث ل -4  

 األجوبة: 
قرآن عن ظهر قلب.ـوحي ، وكان حافظا للـكان من كتاب ال  -أ  

  ين.ـــلمـــن المســن بيــتـالفراءات  لدرجة أثارت ــــتعدد الق -ب
  .مـــــول هللا صلى هللا عليه وسلــــــــــــــما على رســجــــمن -ج
تمت الكتابة على الجلود والعظام واأللواح والحجارة ونحوها. -د  
   ب  -أ  -د   -ج ( 2)          أ     -ب  -د  -ج  (1) 
  ب  -د  -ج  -أ   (4)           ب    -د  - ج - أ( 3) 
 

  ختيار المجموعة الصحيحة:با أكمل الشعر -37
  فيها ....... لن انساها          سيرة طه ما ..........            
ماتت أمه ...... سنين                مات أبوه وهو ........        

   جنين –الحكمة  -بعد   –أزكاها ( 2)         بعد  - جنين –أزكاها  –الحكمة ( 1)
بعد – جنين –الحكمة  –أزكاها ( 4)        أزكاها  -الحكمة   –بعد  - جنين( 3)   

 
وبين الصخر ومع الشجر            ل ـــورد على الجبـت الـينب "  -38  

ر "ــــشــان رب البـحـــسب           أبدع الخالق فى خلق الزهر            

السابقة ؟من هو قائل األبيات          

ف ـهمام عادل اللطي( 2)              عائشة عبد الرحمن   (1)       

نيــاء الميمـــــأسم( 4)             ردم   ــــــدنان مـــــع( 3)       
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صل بين األسئلة واألجوبة المناسبة لها فيما يأتي: -36  

 األسئلة:  
عاما ؟  23على رسول هللا لفترة ما يقرب من  الكريم كيف نزل القرآن -1  
  ؟ رآنـابة القــكتابة فى ــحــلها الصــما هي األدوات التى استعم -2
  ؟ رآنـع القـيته على جمـولـــد بن ثابت لتـــؤهالت زيـــما هي م -3
؟  ــخ المــــصحــف وتـــوزيعه نسأذكر دافع الخلــيــفة الثــالث ل -4  

 األجوبة: 
قرآن عن ظهر قلب.ـوحي ، وكان حافظا للـكان من كتاب ال  -أ  

  ين.ـــلمـــن المســن بيــتـالفراءات  لدرجة أثارت ــــتعدد الق -ب
  .مـــــول هللا صلى هللا عليه وسلــــــــــــــما على رســجــــمن -ج
تمت الكتابة على الجلود والعظام واأللواح والحجارة ونحوها. -د  
   ب  -أ  -د   -ج ( 2)          أ     -ب  -د  -ج  (1) 
  ب  -د  -ج  -أ   (4)           ب    -د  - ج - أ( 3) 
 

  ختيار المجموعة الصحيحة:با أكمل الشعر -37
  فيها ....... لن انساها          سيرة طه ما ..........            
ماتت أمه ...... سنين                مات أبوه وهو ........        

   جنين –الحكمة  -بعد   –أزكاها ( 2)         بعد  - جنين –أزكاها  –الحكمة ( 1)
بعد – جنين –الحكمة  –أزكاها ( 4)        أزكاها  -الحكمة   –بعد  - جنين( 3)   

 
وبين الصخر ومع الشجر            ل ـــورد على الجبـت الـينب "  -38  

ر "ــــشــان رب البـحـــسب           أبدع الخالق فى خلق الزهر            

السابقة ؟من هو قائل األبيات          

ف ـهمام عادل اللطي( 2)              عائشة عبد الرحمن   (1)       

نيــاء الميمـــــأسم( 4)             ردم   ــــــدنان مـــــع( 3)       

10 
 

 
صل بين األسئلة واألجوبة المناسبة لها فيما يأتي: -36  

 األسئلة:  
عاما ؟  23على رسول هللا لفترة ما يقرب من  الكريم كيف نزل القرآن -1  
  ؟ رآنـابة القــكتابة فى ــحــلها الصــما هي األدوات التى استعم -2
  ؟ رآنـع القـيته على جمـولـــد بن ثابت لتـــؤهالت زيـــما هي م -3
؟  ــخ المــــصحــف وتـــوزيعه نسأذكر دافع الخلــيــفة الثــالث ل -4  

 األجوبة: 
قرآن عن ظهر قلب.ـوحي ، وكان حافظا للـكان من كتاب ال  -أ  

  ين.ـــلمـــن المســن بيــتـالفراءات  لدرجة أثارت ــــتعدد الق -ب
  .مـــــول هللا صلى هللا عليه وسلــــــــــــــما على رســجــــمن -ج
تمت الكتابة على الجلود والعظام واأللواح والحجارة ونحوها. -د  
   ب  -أ  -د   -ج ( 2)          أ     -ب  -د  -ج  (1) 
  ب  -د  -ج  -أ   (4)           ب    -د  - ج - أ( 3) 
 

  ختيار المجموعة الصحيحة:با أكمل الشعر -37
  فيها ....... لن انساها          سيرة طه ما ..........            
ماتت أمه ...... سنين                مات أبوه وهو ........        

   جنين –الحكمة  -بعد   –أزكاها ( 2)         بعد  - جنين –أزكاها  –الحكمة ( 1)
بعد – جنين –الحكمة  –أزكاها ( 4)        أزكاها  -الحكمة   –بعد  - جنين( 3)   

 
وبين الصخر ومع الشجر            ل ـــورد على الجبـت الـينب "  -38  

ر "ــــشــان رب البـحـــسب           أبدع الخالق فى خلق الزهر            

السابقة ؟من هو قائل األبيات          

ف ـهمام عادل اللطي( 2)              عائشة عبد الرحمن   (1)       

نيــاء الميمـــــأسم( 4)             ردم   ــــــدنان مـــــع( 3)       

10 
 

 
صل بين األسئلة واألجوبة المناسبة لها فيما يأتي: -36  

 األسئلة:  
عاما ؟  23على رسول هللا لفترة ما يقرب من  الكريم كيف نزل القرآن -1  
  ؟ رآنـابة القــكتابة فى ــحــلها الصــما هي األدوات التى استعم -2
  ؟ رآنـع القـيته على جمـولـــد بن ثابت لتـــؤهالت زيـــما هي م -3
؟  ــخ المــــصحــف وتـــوزيعه نسأذكر دافع الخلــيــفة الثــالث ل -4  

 األجوبة: 
قرآن عن ظهر قلب.ـوحي ، وكان حافظا للـكان من كتاب ال  -أ  

  ين.ـــلمـــن المســن بيــتـالفراءات  لدرجة أثارت ــــتعدد الق -ب
  .مـــــول هللا صلى هللا عليه وسلــــــــــــــما على رســجــــمن -ج
تمت الكتابة على الجلود والعظام واأللواح والحجارة ونحوها. -د  
   ب  -أ  -د   -ج ( 2)          أ     -ب  -د  -ج  (1) 
  ب  -د  -ج  -أ   (4)           ب    -د  - ج - أ( 3) 
 

  ختيار المجموعة الصحيحة:با أكمل الشعر -37
  فيها ....... لن انساها          سيرة طه ما ..........            
ماتت أمه ...... سنين                مات أبوه وهو ........        

   جنين –الحكمة  -بعد   –أزكاها ( 2)         بعد  - جنين –أزكاها  –الحكمة ( 1)
بعد – جنين –الحكمة  –أزكاها ( 4)        أزكاها  -الحكمة   –بعد  - جنين( 3)   

 
وبين الصخر ومع الشجر            ل ـــورد على الجبـت الـينب "  -38  

ر "ــــشــان رب البـحـــسب           أبدع الخالق فى خلق الزهر            

السابقة ؟من هو قائل األبيات          

ف ـهمام عادل اللطي( 2)              عائشة عبد الرحمن   (1)       

نيــاء الميمـــــأسم( 4)             ردم   ــــــدنان مـــــع( 3)       

10 
 

 
صل بين األسئلة واألجوبة المناسبة لها فيما يأتي: -36  

 األسئلة:  
عاما ؟  23على رسول هللا لفترة ما يقرب من  الكريم كيف نزل القرآن -1  
  ؟ رآنـابة القــكتابة فى ــحــلها الصــما هي األدوات التى استعم -2
  ؟ رآنـع القـيته على جمـولـــد بن ثابت لتـــؤهالت زيـــما هي م -3
؟  ــخ المــــصحــف وتـــوزيعه نسأذكر دافع الخلــيــفة الثــالث ل -4  

 األجوبة: 
قرآن عن ظهر قلب.ـوحي ، وكان حافظا للـكان من كتاب ال  -أ  

  ين.ـــلمـــن المســن بيــتـالفراءات  لدرجة أثارت ــــتعدد الق -ب
  .مـــــول هللا صلى هللا عليه وسلــــــــــــــما على رســجــــمن -ج
تمت الكتابة على الجلود والعظام واأللواح والحجارة ونحوها. -د  
   ب  -أ  -د   -ج ( 2)          أ     -ب  -د  -ج  (1) 
  ب  -د  -ج  -أ   (4)           ب    -د  - ج - أ( 3) 
 

  ختيار المجموعة الصحيحة:با أكمل الشعر -37
  فيها ....... لن انساها          سيرة طه ما ..........            
ماتت أمه ...... سنين                مات أبوه وهو ........        

   جنين –الحكمة  -بعد   –أزكاها ( 2)         بعد  - جنين –أزكاها  –الحكمة ( 1)
بعد – جنين –الحكمة  –أزكاها ( 4)        أزكاها  -الحكمة   –بعد  - جنين( 3)   

 
وبين الصخر ومع الشجر            ل ـــورد على الجبـت الـينب "  -38  

ر "ــــشــان رب البـحـــسب           أبدع الخالق فى خلق الزهر            

السابقة ؟من هو قائل األبيات          

ف ـهمام عادل اللطي( 2)              عائشة عبد الرحمن   (1)       

نيــاء الميمـــــأسم( 4)             ردم   ــــــدنان مـــــع( 3)       

10 
 

 
صل بين األسئلة واألجوبة المناسبة لها فيما يأتي: -36  

 األسئلة:  
عاما ؟  23على رسول هللا لفترة ما يقرب من  الكريم كيف نزل القرآن -1  
  ؟ رآنـابة القــكتابة فى ــحــلها الصــما هي األدوات التى استعم -2
  ؟ رآنـع القـيته على جمـولـــد بن ثابت لتـــؤهالت زيـــما هي م -3
؟  ــخ المــــصحــف وتـــوزيعه نسأذكر دافع الخلــيــفة الثــالث ل -4  

 األجوبة: 
قرآن عن ظهر قلب.ـوحي ، وكان حافظا للـكان من كتاب ال  -أ  

  ين.ـــلمـــن المســن بيــتـالفراءات  لدرجة أثارت ــــتعدد الق -ب
  .مـــــول هللا صلى هللا عليه وسلــــــــــــــما على رســجــــمن -ج
تمت الكتابة على الجلود والعظام واأللواح والحجارة ونحوها. -د  
   ب  -أ  -د   -ج ( 2)          أ     -ب  -د  -ج  (1) 
  ب  -د  -ج  -أ   (4)           ب    -د  - ج - أ( 3) 
 

  ختيار المجموعة الصحيحة:با أكمل الشعر -37
  فيها ....... لن انساها          سيرة طه ما ..........            
ماتت أمه ...... سنين                مات أبوه وهو ........        

   جنين –الحكمة  -بعد   –أزكاها ( 2)         بعد  - جنين –أزكاها  –الحكمة ( 1)
بعد – جنين –الحكمة  –أزكاها ( 4)        أزكاها  -الحكمة   –بعد  - جنين( 3)   

 
وبين الصخر ومع الشجر            ل ـــورد على الجبـت الـينب "  -38  

ر "ــــشــان رب البـحـــسب           أبدع الخالق فى خلق الزهر            

السابقة ؟من هو قائل األبيات          

ف ـهمام عادل اللطي( 2)              عائشة عبد الرحمن   (1)       

نيــاء الميمـــــأسم( 4)             ردم   ــــــدنان مـــــع( 3)       

10 
 

 
صل بين األسئلة واألجوبة المناسبة لها فيما يأتي: -36  

 األسئلة:  
عاما ؟  23على رسول هللا لفترة ما يقرب من  الكريم كيف نزل القرآن -1  
  ؟ رآنـابة القــكتابة فى ــحــلها الصــما هي األدوات التى استعم -2
  ؟ رآنـع القـيته على جمـولـــد بن ثابت لتـــؤهالت زيـــما هي م -3
؟  ــخ المــــصحــف وتـــوزيعه نسأذكر دافع الخلــيــفة الثــالث ل -4  

 األجوبة: 
قرآن عن ظهر قلب.ـوحي ، وكان حافظا للـكان من كتاب ال  -أ  

  ين.ـــلمـــن المســن بيــتـالفراءات  لدرجة أثارت ــــتعدد الق -ب
  .مـــــول هللا صلى هللا عليه وسلــــــــــــــما على رســجــــمن -ج
تمت الكتابة على الجلود والعظام واأللواح والحجارة ونحوها. -د  
   ب  -أ  -د   -ج ( 2)          أ     -ب  -د  -ج  (1) 
  ب  -د  -ج  -أ   (4)           ب    -د  - ج - أ( 3) 
 

  ختيار المجموعة الصحيحة:با أكمل الشعر -37
  فيها ....... لن انساها          سيرة طه ما ..........            
ماتت أمه ...... سنين                مات أبوه وهو ........        

   جنين –الحكمة  -بعد   –أزكاها ( 2)         بعد  - جنين –أزكاها  –الحكمة ( 1)
بعد – جنين –الحكمة  –أزكاها ( 4)        أزكاها  -الحكمة   –بعد  - جنين( 3)   

 
وبين الصخر ومع الشجر            ل ـــورد على الجبـت الـينب "  -38  

ر "ــــشــان رب البـحـــسب           أبدع الخالق فى خلق الزهر            

السابقة ؟من هو قائل األبيات          

ف ـهمام عادل اللطي( 2)              عائشة عبد الرحمن   (1)       

نيــاء الميمـــــأسم( 4)             ردم   ــــــدنان مـــــع( 3)       

10 
 

 
صل بين األسئلة واألجوبة المناسبة لها فيما يأتي: -36  

 األسئلة:  
عاما ؟  23على رسول هللا لفترة ما يقرب من  الكريم كيف نزل القرآن -1  
  ؟ رآنـابة القــكتابة فى ــحــلها الصــما هي األدوات التى استعم -2
  ؟ رآنـع القـيته على جمـولـــد بن ثابت لتـــؤهالت زيـــما هي م -3
؟  ــخ المــــصحــف وتـــوزيعه نسأذكر دافع الخلــيــفة الثــالث ل -4  

 األجوبة: 
قرآن عن ظهر قلب.ـوحي ، وكان حافظا للـكان من كتاب ال  -أ  

  ين.ـــلمـــن المســن بيــتـالفراءات  لدرجة أثارت ــــتعدد الق -ب
  .مـــــول هللا صلى هللا عليه وسلــــــــــــــما على رســجــــمن -ج
تمت الكتابة على الجلود والعظام واأللواح والحجارة ونحوها. -د  
   ب  -أ  -د   -ج ( 2)          أ     -ب  -د  -ج  (1) 
  ب  -د  -ج  -أ   (4)           ب    -د  - ج - أ( 3) 
 

  ختيار المجموعة الصحيحة:با أكمل الشعر -37
  فيها ....... لن انساها          سيرة طه ما ..........            
ماتت أمه ...... سنين                مات أبوه وهو ........        

   جنين –الحكمة  -بعد   –أزكاها ( 2)         بعد  - جنين –أزكاها  –الحكمة ( 1)
بعد – جنين –الحكمة  –أزكاها ( 4)        أزكاها  -الحكمة   –بعد  - جنين( 3)   

 
وبين الصخر ومع الشجر            ل ـــورد على الجبـت الـينب "  -38  

ر "ــــشــان رب البـحـــسب           أبدع الخالق فى خلق الزهر            

السابقة ؟من هو قائل األبيات          

ف ـهمام عادل اللطي( 2)              عائشة عبد الرحمن   (1)       

نيــاء الميمـــــأسم( 4)             ردم   ــــــدنان مـــــع( 3)       

10 
 

 
صل بين األسئلة واألجوبة المناسبة لها فيما يأتي: -36  

 األسئلة:  
عاما ؟  23على رسول هللا لفترة ما يقرب من  الكريم كيف نزل القرآن -1  
  ؟ رآنـابة القــكتابة فى ــحــلها الصــما هي األدوات التى استعم -2
  ؟ رآنـع القـيته على جمـولـــد بن ثابت لتـــؤهالت زيـــما هي م -3
؟  ــخ المــــصحــف وتـــوزيعه نسأذكر دافع الخلــيــفة الثــالث ل -4  

 األجوبة: 
قرآن عن ظهر قلب.ـوحي ، وكان حافظا للـكان من كتاب ال  -أ  

  ين.ـــلمـــن المســن بيــتـالفراءات  لدرجة أثارت ــــتعدد الق -ب
  .مـــــول هللا صلى هللا عليه وسلــــــــــــــما على رســجــــمن -ج
تمت الكتابة على الجلود والعظام واأللواح والحجارة ونحوها. -د  
   ب  -أ  -د   -ج ( 2)          أ     -ب  -د  -ج  (1) 
  ب  -د  -ج  -أ   (4)           ب    -د  - ج - أ( 3) 
 

  ختيار المجموعة الصحيحة:با أكمل الشعر -37
  فيها ....... لن انساها          سيرة طه ما ..........            
ماتت أمه ...... سنين                مات أبوه وهو ........        

   جنين –الحكمة  -بعد   –أزكاها ( 2)         بعد  - جنين –أزكاها  –الحكمة ( 1)
بعد – جنين –الحكمة  –أزكاها ( 4)        أزكاها  -الحكمة   –بعد  - جنين( 3)   

 
وبين الصخر ومع الشجر            ل ـــورد على الجبـت الـينب "  -38  

ر "ــــشــان رب البـحـــسب           أبدع الخالق فى خلق الزهر            

السابقة ؟من هو قائل األبيات          

ف ـهمام عادل اللطي( 2)              عائشة عبد الرحمن   (1)       

نيــاء الميمـــــأسم( 4)             ردم   ــــــدنان مـــــع( 3)       

10 
 

 
صل بين األسئلة واألجوبة المناسبة لها فيما يأتي: -36  

 األسئلة:  
عاما ؟  23على رسول هللا لفترة ما يقرب من  الكريم كيف نزل القرآن -1  
  ؟ رآنـابة القــكتابة فى ــحــلها الصــما هي األدوات التى استعم -2
  ؟ رآنـع القـيته على جمـولـــد بن ثابت لتـــؤهالت زيـــما هي م -3
؟  ــخ المــــصحــف وتـــوزيعه نسأذكر دافع الخلــيــفة الثــالث ل -4  

 األجوبة: 
قرآن عن ظهر قلب.ـوحي ، وكان حافظا للـكان من كتاب ال  -أ  

  ين.ـــلمـــن المســن بيــتـالفراءات  لدرجة أثارت ــــتعدد الق -ب
  .مـــــول هللا صلى هللا عليه وسلــــــــــــــما على رســجــــمن -ج
تمت الكتابة على الجلود والعظام واأللواح والحجارة ونحوها. -د  
   ب  -أ  -د   -ج ( 2)          أ     -ب  -د  -ج  (1) 
  ب  -د  -ج  -أ   (4)           ب    -د  - ج - أ( 3) 
 

  ختيار المجموعة الصحيحة:با أكمل الشعر -37
  فيها ....... لن انساها          سيرة طه ما ..........            
ماتت أمه ...... سنين                مات أبوه وهو ........        

   جنين –الحكمة  -بعد   –أزكاها ( 2)         بعد  - جنين –أزكاها  –الحكمة ( 1)
بعد – جنين –الحكمة  –أزكاها ( 4)        أزكاها  -الحكمة   –بعد  - جنين( 3)   

 
وبين الصخر ومع الشجر            ل ـــورد على الجبـت الـينب "  -38  

ر "ــــشــان رب البـحـــسب           أبدع الخالق فى خلق الزهر            

السابقة ؟من هو قائل األبيات          

ف ـهمام عادل اللطي( 2)              عائشة عبد الرحمن   (1)       

نيــاء الميمـــــأسم( 4)             ردم   ــــــدنان مـــــع( 3)       
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 39- " سافر محمد إلى السودان كي يدرس اللغة العربية "

  الكلمات التى تحتها خط تكون على التوالي:       
فعول به                                         ـم -اسم مجرور  -فاعل ( 2)  فعول بهـم -اسم مجرور -( مبتدأ 1)
مضاف  -اسم منصوب  -( خبر مقدم 4) افـضـــم - اسم مجزوم -( فاعل 3)  
 

فكان صالح الدين األيوبي مجاهد وقائد عظيم . عاش يحب  العمل والجهاد فى سبيل هللا ،  -40
لناس بالرحمة مع أعدائه. جاءت إليه إمرأة من بالد يعمل مع جنوده بيده ويساعدهم . وقد عرفه ا

مر جنوده أن لمرأة إن بعض الناس أخذوا ولدها. فأاألعداء تبكي ، فسألها عن السبب ، قالت ا
على  إلى أمه. فشعرت بالسعادة ودعت لصالح الدين ،وشكرتهيبحثوا عنه حتى وجدوه ، وسلموه 

الطيب ، وأعلنت إسالمها. عمله     
                                             

 :ملخص هذه الفقرة
                                                                               

عندما وجدت المرأة ولدها األعداء مع الجنود ويرحم قائد عظيم يعاون صالح الدين األيوبي( 1)  
   فشكرت وأسلمت.      
مفقود ويسلمه   ولد فيبحث عنما جعله م األعداءيعاون جنوده ويرحم  صالح الدين األيوبي قائد( 2)  

.ألمه فأسلمت       
صالح الدين األيوبي قائد عظيم يعمل بيده مع جنوده ويرحم األعداء فأسلمت المرأة  (3)  

.المفقود ولدها        
وأسلما عندما  صالح الدين ودعوا وجنوده بحثوا عن المرأة  و ولدها فشكراصالح الدين األيوبي ( 4)  

                 وجدته.      
التراكيب اآلتية:من عين الجملتين الصحيحتين  -41                                                                  

     .رطل ـــة أسـونا وزنه خمـد بنطلـأحم رىــاشت -أ     
.محمد اللبن مقاسه ستة عشر سنتمترا اشترى  -ب      
     .رامـر وزنه مائة جـالسكد بعض ـــزي ترىـاش -ج     
.سمائة ملليلتراـله خمــمك كيــباسم الس اشترى -د        
عطني كيلوجراما من الدقيق ا -هـ       
    أ  هـ  ، ( 4) هـ           ،د ( 3)أ            ،ج  ( 2)        هـ   ج  ،( 1)             
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ت الكلمات والعبارات اآلتية ترتيبا صحيحا فتكون اإلجابة: رتبإذا  -42  
  \ أن يلعبوا على الحاسوب \   الكثير   \ولهذا السبب    \عندما يلعب األطفال   \يتعلمون منه    
على الحاسوب \ال بد لألطفال      

ذا السبب أن يلعبوا عندما يتعلمون منه الكثير ما يلعب األطفال على الحاسوب وله (1)        
بد لألطفال.على الحاسوب ال             

عندما يلعب األطفال على الحاسوب يتعلمون منه الكثير ولهذا السبب ال بد لألطفال ( 2)        
أن يلعبوا على الحاسوب.             

ما يلعب األطفال على الحاسوب ولهذا السبب أن يلعبوا على الحاسوب البد لألطفال( 3)        
منه الكثير. عندما يتعلمون            
السبب أن يلعبوا على الحاسوب البد لألطفال ما يلعب األطفال ولهذا عندما يتعلمون ( 4)        

منه الكثير.              
 

:( تكون اإلجابة الصحيحةإذا أسندت مجموعة )ب( إلى مجموعة ) أ  -43  
مجموعة )أ(                             مجموعة )ب(        
فليمحه -ال تدرك الراحة                        أ  -1       

للغير وقع فيها   - إنا نحن نزلنا الذكر                   ب -2       
طحينا - جتب غير القرآن                  من ك -3       
إال بالمشقة -د   أبيض                        ليس كل -4       
وإنا له لحافظون  -هـ                          من حفر حفرة -5       

إليه راجعونوأنا   -و                                                    
ب  - و -أ   -هـ  -ج   ( 2)         ب   -ج  - أ -هـ  - د    (1)   
  ج - أ - و - هـ -د    ( 4)           د -ج  -هـ  -أ  -ب     (3) 
 

من ......... الطلبة الناجحين فى المدرسة . إمإل الفراغ بالكلمة المناسبة فاطمة -44  
أوالت   (4)أوائل                ( 3)          أول    ( 2)                 أولى    ( 1)   
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  ختيار المجموعة الصحيحة:با أكمل الشعر -37

  فيها ....... لن انساها          سيرة طه ما ..........            
ماتت أمه ...... سنين                مات أبوه وهو ........        

   جنين –الحكمة  -بعد   –أزكاها ( 2)         بعد  - جنين –أزكاها  –الحكمة ( 1)
بعد – جنين –الحكمة  –أزكاها ( 4)        أزكاها  -الحكمة   –بعد  - جنين( 3)   

 
وبين الصخر ومع الشجر            ل ـــورد على الجبـت الـينب "  -38  

ر "ــــشــان رب البـحـــسب           أبدع الخالق فى خلق الزهر            

السابقة ؟من هو قائل األبيات          

ف ـهمام عادل اللطي( 2)              عائشة عبد الرحمن   (1)       

نيــاء الميمـــــأسم( 4)             ردم   ــــــدنان مـــــع( 3)       

 

 

 39- " سافر محمد إلى السودان كي يدرس اللغة العربية "
  الكلمات التى تحتها خط تكون على التوالي:       

فعول به                                         ـم -اسم مجرور  -فاعل ( 2)  فعول بهـم -اسم مجرور -( مبتدأ 1)
 -اسم منصوب  -( خبر مقدم 4) افـضـــم - اسم مجزوم -( فاعل 3)

 مضاف 
 

فكان صالح الدين األيوبي مجاهد وقائد عظيم . عاش يحب  العمل والجهاد فى سبيل هللا ،  -40
لناس بالرحمة مع أعدائه. جاءت إليه إمرأة من يعمل مع جنوده بيده ويساعدهم . وقد عرفه ا

مر جنوده لمرأة إن بعض الناس أخذوا ولدها. فأبالد األعداء تبكي ، فسألها عن السبب ، قالت ا
 وشكرته ،فشعرت بالسعادة ودعت لصالح الدينإلى أمه. أن يبحثوا عنه حتى وجدوه ، وسلموه 

الطيب ، وأعلنت إسالمها. على عمله     
                                                 

 :ملخص هذه الفقرة
                                                                                  10 
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بعد – جنين –الحكمة  –أزكاها ( 4)        أزكاها  -الحكمة   –بعد  - جنين( 3)   

 
وبين الصخر ومع الشجر            ل ـــورد على الجبـت الـينب "  -38  

ر "ــــشــان رب البـحـــسب           أبدع الخالق فى خلق الزهر            

السابقة ؟من هو قائل األبيات          

ف ـهمام عادل اللطي( 2)              عائشة عبد الرحمن   (1)       

نيــاء الميمـــــأسم( 4)             ردم   ــــــدنان مـــــع( 3)       

 

 

 39- " سافر محمد إلى السودان كي يدرس اللغة العربية "
  الكلمات التى تحتها خط تكون على التوالي:       

فعول به                                         ـم -اسم مجرور  -فاعل ( 2)  فعول بهـم -اسم مجرور -( مبتدأ 1)
 -اسم منصوب  -( خبر مقدم 4) افـضـــم - اسم مجزوم -( فاعل 3)

 مضاف 
 

فكان صالح الدين األيوبي مجاهد وقائد عظيم . عاش يحب  العمل والجهاد فى سبيل هللا ،  -40
لناس بالرحمة مع أعدائه. جاءت إليه إمرأة من يعمل مع جنوده بيده ويساعدهم . وقد عرفه ا

مر جنوده لمرأة إن بعض الناس أخذوا ولدها. فأبالد األعداء تبكي ، فسألها عن السبب ، قالت ا
 وشكرته ،فشعرت بالسعادة ودعت لصالح الدينإلى أمه. أن يبحثوا عنه حتى وجدوه ، وسلموه 

الطيب ، وأعلنت إسالمها. على عمله     
                                                 

 :ملخص هذه الفقرة
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عندما وجدت المرأة ولدها األعداء مع الجنود ويرحم قائد عظيم يعاون صالح الدين األيوبي( 1)  
   فشكرت وأسلمت.      
مفقود ويسلمه   ولد يبحث عنما جعله م األعداءيعاون جنوده ويرحم  صالح الدين األيوبي قائد( 2)  

.ألمه فأسلمت       
صالح الدين األيوبي قائد عظيم يعمل بيده مع جنوده ويرحم األعداء فأسلمت المرأة  (3)  

المفقود ولدها.        
وأسلما عندما  صالح الدين ودعوا ولدها فشكرايوبي وجنوده بحثوا عن المرأة  وصالح الدين األ( 4)  

 وجدته.      
                                                     

التراكيب من عين الجملتين الصحيحتين  -41                                                               
 اآلتية:

     .رطل ـــة أسـونا وزنه خمـد بنطلـأحم رىــاشت -أ     
.محمد اللبن مقاسه ستة عشر سنتمترا اشترى  -ب      

    أعطني كيلوجراما من الدقيق. -ج     
.سمائة ملليلتراـله خمــمك كيــباسم الس اشترى -د        
جرام.اشترى زيد بعض السكر وزنه مائة  -هـ       
    أ  هـ  ، ( 4) هـ      ،د ( 3)أ            ،ج  ( 2)          ج ،  هـ( 1)             

 
 

ت الكلمات والعبارات اآلتية ترتيبا صحيحا فتكون اإلجابة: رتبإذا  -42  
 أن يلعبوا على الحاسوب \   الكثير   \ولهذا السبب    \عندما يلعب األطفال   \يتعلمون منه    
\  

على الحاسوب \ال بد لألطفال      
ذا السبب أن يلعبوا عندما يتعلمون منه الكثير ما يلعب األطفال على الحاسوب وله (1)        

بد لألطفال.على الحاسوب ال             
عندما يلعب األطفال على الحاسوب يتعلمون منه الكثير ولهذا السبب ال بد لألطفال ( 2)        

يلعبوا على الحاسوب.أن              
ما يلعب األطفال على الحاسوب ولهذا السبب أن يلعبوا على الحاسوب البد لألطفال( 3)        

11 
 

عندما وجدت المرأة ولدها األعداء مع الجنود ويرحم قائد عظيم يعاون صالح الدين األيوبي( 1)  
   فشكرت وأسلمت.      
مفقود ويسلمه   ولد يبحث عنما جعله م األعداءيعاون جنوده ويرحم  صالح الدين األيوبي قائد( 2)  

.ألمه فأسلمت       
صالح الدين األيوبي قائد عظيم يعمل بيده مع جنوده ويرحم األعداء فأسلمت المرأة  (3)  

المفقود ولدها.        
وأسلما عندما  صالح الدين ودعوا ولدها فشكرايوبي وجنوده بحثوا عن المرأة  وصالح الدين األ( 4)  

 وجدته.      
                                                     
التراكيب من عين الجملتين الصحيحتين  -41                                                               
 اآلتية:

     .رطل ـــة أسـونا وزنه خمـد بنطلـأحم رىــاشت -أ     
.محمد اللبن مقاسه ستة عشر سنتمترا اشترى  -ب      

    أعطني كيلوجراما من الدقيق. -ج     
.سمائة ملليلتراـله خمــمك كيــباسم الس اشترى -د        
جرام.اشترى زيد بعض السكر وزنه مائة  -هـ       
    أ  هـ  ، ( 4) هـ      ،د ( 3)أ            ،ج  ( 2)          ج ،  هـ( 1)             

 
 

ت الكلمات والعبارات اآلتية ترتيبا صحيحا فتكون اإلجابة: رتبإذا  -42  
 أن يلعبوا على الحاسوب \   الكثير   \ولهذا السبب    \عندما يلعب األطفال   \يتعلمون منه    
\  

على الحاسوب \ال بد لألطفال      
ذا السبب أن يلعبوا عندما يتعلمون منه الكثير ما يلعب األطفال على الحاسوب وله (1)        

بد لألطفال.على الحاسوب ال             
عندما يلعب األطفال على الحاسوب يتعلمون منه الكثير ولهذا السبب ال بد لألطفال ( 2)        

يلعبوا على الحاسوب.أن              
ما يلعب األطفال على الحاسوب ولهذا السبب أن يلعبوا على الحاسوب البد لألطفال( 3)        

11 
 

 

 39- " سافر محمد إلى السودان كي يدرس اللغة العربية "

  الكلمات التى تحتها خط تكون على التوالي:       
فعول به                                         ـم -اسم مجرور  -فاعل ( 2)  فعول بهـم -اسم مجرور -( مبتدأ 1)
مضاف  -اسم منصوب  -( خبر مقدم 4) افـضـــم - اسم مجزوم -( فاعل 3)  
 

فكان صالح الدين األيوبي مجاهد وقائد عظيم . عاش يحب  العمل والجهاد فى سبيل هللا ،  -40
لناس بالرحمة مع أعدائه. جاءت إليه إمرأة من بالد يعمل مع جنوده بيده ويساعدهم . وقد عرفه ا

مر جنوده أن لمرأة إن بعض الناس أخذوا ولدها. فأاألعداء تبكي ، فسألها عن السبب ، قالت ا
على  إلى أمه. فشعرت بالسعادة ودعت لصالح الدين ،وشكرتهيبحثوا عنه حتى وجدوه ، وسلموه 

الطيب ، وأعلنت إسالمها. عمله     
                                             

 :ملخص هذه الفقرة
                                                                               

عندما وجدت المرأة ولدها األعداء مع الجنود ويرحم قائد عظيم يعاون صالح الدين األيوبي( 1)  
   فشكرت وأسلمت.      
مفقود ويسلمه   ولد فيبحث عنما جعله م األعداءيعاون جنوده ويرحم  صالح الدين األيوبي قائد( 2)  

.ألمه فأسلمت       
صالح الدين األيوبي قائد عظيم يعمل بيده مع جنوده ويرحم األعداء فأسلمت المرأة  (3)  

.المفقود ولدها        
وأسلما عندما  صالح الدين ودعوا وجنوده بحثوا عن المرأة  و ولدها فشكراصالح الدين األيوبي ( 4)  

                 وجدته.      
التراكيب اآلتية:من عين الجملتين الصحيحتين  -41                                                                  

     .رطل ـــة أسـونا وزنه خمـد بنطلـأحم رىــاشت -أ     
.محمد اللبن مقاسه ستة عشر سنتمترا اشترى  -ب      
     .رامـر وزنه مائة جـالسكد بعض ـــزي ترىـاش -ج     
.سمائة ملليلتراـله خمــمك كيــباسم الس اشترى -د        
عطني كيلوجراما من الدقيق ا -هـ       
    أ  هـ  ، ( 4) هـ           ،د ( 3)أ            ،ج  ( 2)        هـ   ج  ،( 1)             
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مجموعة )أ(                             مجموعة )ب(        
فليمحه -ال تدرك الراحة                        أ  -1       

للغير وقع فيها   - إنا نحن نزلنا الذكر                   ب -2       
طحينا - جتب غير القرآن                  من ك -3       
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ب  - و -أ   -هـ  -ج   ( 2)         ب   -ج  - أ -هـ  - د    (1)   
  ج - أ - و - هـ -د    ( 4)           د -ج  -هـ  -أ  -ب     (3) 
 

من ......... الطلبة الناجحين فى المدرسة . إمإل الفراغ بالكلمة المناسبة فاطمة -44  
أوالت   (4)أوائل                ( 3)          أول    ( 2)                 أولى    ( 1)   
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  تتكون كلمة  " عــــم  "  من  -45

عن + ما( 4)              من عن +( 3)      ام + ماع  (2)               عم + ما   (1)  
 

46-    
ي ؟                ـــر يا ابنــــهـت الظــيــــلـــ....... ص    -أ       

لمـه ........تأت فاطمة إلى المدرسة اليوم ؟ -ب      
هل تناولت الحليب يابنتي؟ ..... ما تناولته.     -ج      
اح ؟ ــفـــالتال ...... ـــرتقــــضل البـــفـــتأ   -د       
اميا يوما ..... فىى الواقع. ــد أكون محــــق -هـ        

اختر المجموعة الصحيحة لتمأل الفراغات    
    ال – ما  –أم  –لم  –أما ( 2)                ما  –أم  –ال  –لم  -أما  ( 1)     

ما –لم  –اما  –ال  –أم ( 4)                 اما  –ما  –أم  –ال  –لم ( 3)       
 

يدخل تحت منافع الهوايات مما يأتي:  اختر ما -47  
  .الدراسة الجامعية الزمة للترقية فى المنصب( 1)       
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فقود.ــفر المـواز الســـــرطة وعند الباب ترى إمرأة فى يدها جـــمن قسم الش ةتخرج المسافر( 3)  
فقود. ـالمواز السفر ـــدها جـــرطة وعند الباب تري إمرأة فى يـــــيخرج المسافر من قسم الش (4)  
 

13 
 

 
  تتكون كلمة  " عــــم  "  من  -45

عن + ما( 4)              من عن +( 3)      ام + ماع  (2)               عم + ما   (1)  
 

46-    
ي ؟                ـــر يا ابنــــهـت الظــيــــلـــ....... ص    -أ       

لمـه ........تأت فاطمة إلى المدرسة اليوم ؟ -ب      
هل تناولت الحليب يابنتي؟ ..... ما تناولته.     -ج      
اح ؟ ــفـــالتال ...... ـــرتقــــضل البـــفـــتأ   -د       
اميا يوما ..... فىى الواقع. ــد أكون محــــق -هـ        

اختر المجموعة الصحيحة لتمأل الفراغات    
    ال – ما  –أم  –لم  –أما ( 2)                ما  –أم  –ال  –لم  -أما  ( 1)     

ما –لم  –اما  –ال  –أم ( 4)                 اما  –ما  –أم  –ال  –لم ( 3)       
 

يدخل تحت منافع الهوايات مما يأتي:  اختر ما -47  
  .الدراسة الجامعية الزمة للترقية فى المنصب( 1)       
.برة اإلنساية ــمية الخـاهم فى تنــياحة تســالس( 2)         
قضاء الوقـت بالســـعادة وتـــرفــيه النــفــس.( 3)         
.خدرات تــؤدي إلى الفسادالخمر أو الم تناول( 4)         

 
المفقود  يخرج المسافر من قسم الشرطة وعند الباب رأى رجال يحمل فى يده جوازه السفر -48  

لة إلى المؤنث فتكون :إذا غيرت هذه الجم  
.المفقودفرة من قسم الشرطة وعند الباب رأى شخصا تحمل فى يدها جواز السفرتخرج المسا( 1)  
.فقودـوازها  السفرالمــــدها جـأة فى ية من قسم الشرطة وعند الباب رأت امرالمسافرتخرج ( 2)  
فقود.ــفر المـواز الســـــرطة وعند الباب ترى إمرأة فى يدها جـــمن قسم الش ةتخرج المسافر( 3)  
فقود. ـالمواز السفر ـــدها جـــرطة وعند الباب تري إمرأة فى يـــــيخرج المسافر من قسم الش (4)  
 

13 
 

 
  تتكون كلمة  " عــــم  "  من  -45

عن + ما( 4)              من عن +( 3)      ام + ماع  (2)               عم + ما   (1)  
 

46-    
ي ؟                ـــر يا ابنــــهـت الظــيــــلـــ....... ص    -أ       

لمـه ........تأت فاطمة إلى المدرسة اليوم ؟ -ب      
هل تناولت الحليب يابنتي؟ ..... ما تناولته.     -ج      
اح ؟ ــفـــالتال ...... ـــرتقــــضل البـــفـــتأ   -د       
اميا يوما ..... فىى الواقع. ــد أكون محــــق -هـ        

اختر المجموعة الصحيحة لتمأل الفراغات    
    ال – ما  –أم  –لم  –أما ( 2)                ما  –أم  –ال  –لم  -أما  ( 1)     

ما –لم  –اما  –ال  –أم ( 4)                 اما  –ما  –أم  –ال  –لم ( 3)       
 

يدخل تحت منافع الهوايات مما يأتي:  اختر ما -47  
  .الدراسة الجامعية الزمة للترقية فى المنصب( 1)       
.برة اإلنساية ــمية الخـاهم فى تنــياحة تســالس( 2)         
قضاء الوقـت بالســـعادة وتـــرفــيه النــفــس.( 3)         
.خدرات تــؤدي إلى الفسادالخمر أو الم تناول( 4)         

 
المفقود  يخرج المسافر من قسم الشرطة وعند الباب رأى رجال يحمل فى يده جوازه السفر -48  

لة إلى المؤنث فتكون :إذا غيرت هذه الجم  
.المفقودفرة من قسم الشرطة وعند الباب رأى شخصا تحمل فى يدها جواز السفرتخرج المسا( 1)  
.فقودـوازها  السفرالمــــدها جـأة فى ية من قسم الشرطة وعند الباب رأت امرالمسافرتخرج ( 2)  
فقود.ــفر المـواز الســـــرطة وعند الباب ترى إمرأة فى يدها جـــمن قسم الش ةتخرج المسافر( 3)  
فقود. ـالمواز السفر ـــدها جـــرطة وعند الباب تري إمرأة فى يـــــيخرج المسافر من قسم الش (4)  
 

13 
 

 
  تتكون كلمة  " عــــم  "  من  -45

عن + ما( 4)              من عن +( 3)      ام + ماع  (2)               عم + ما   (1)  
 

46-    
ي ؟                ـــر يا ابنــــهـت الظــيــــلـــ....... ص    -أ       

لمـه ........تأت فاطمة إلى المدرسة اليوم ؟ -ب      
هل تناولت الحليب يابنتي؟ ..... ما تناولته.     -ج      
اح ؟ ــفـــالتال ...... ـــرتقــــضل البـــفـــتأ   -د       
اميا يوما ..... فىى الواقع. ــد أكون محــــق -هـ        

اختر المجموعة الصحيحة لتمأل الفراغات    
    ال – ما  –أم  –لم  –أما ( 2)                ما  –أم  –ال  –لم  -أما  ( 1)     

ما –لم  –اما  –ال  –أم ( 4)                 اما  –ما  –أم  –ال  –لم ( 3)       
 

يدخل تحت منافع الهوايات مما يأتي:  اختر ما -47  
  .الدراسة الجامعية الزمة للترقية فى المنصب( 1)       
.برة اإلنساية ــمية الخـاهم فى تنــياحة تســالس( 2)         
قضاء الوقـت بالســـعادة وتـــرفــيه النــفــس.( 3)         
.خدرات تــؤدي إلى الفسادالخمر أو الم تناول( 4)         

 
المفقود  يخرج المسافر من قسم الشرطة وعند الباب رأى رجال يحمل فى يده جوازه السفر -48  

لة إلى المؤنث فتكون :إذا غيرت هذه الجم  
.المفقودفرة من قسم الشرطة وعند الباب رأى شخصا تحمل فى يدها جواز السفرتخرج المسا( 1)  
.فقودـوازها  السفرالمــــدها جـأة فى ية من قسم الشرطة وعند الباب رأت امرالمسافرتخرج ( 2)  
فقود.ــفر المـواز الســـــرطة وعند الباب ترى إمرأة فى يدها جـــمن قسم الش ةتخرج المسافر( 3)  
فقود. ـالمواز السفر ـــدها جـــرطة وعند الباب تري إمرأة فى يـــــيخرج المسافر من قسم الش (4)  
 

13 
 

 
  تتكون كلمة  " عــــم  "  من  -45

عن + ما( 4)              من عن +( 3)      ام + ماع  (2)               عم + ما   (1)  
 

46-    
ي ؟                ـــر يا ابنــــهـت الظــيــــلـــ....... ص    -أ       

لمـه ........تأت فاطمة إلى المدرسة اليوم ؟ -ب      
هل تناولت الحليب يابنتي؟ ..... ما تناولته.     -ج      
اح ؟ ــفـــالتال ...... ـــرتقــــضل البـــفـــتأ   -د       
اميا يوما ..... فىى الواقع. ــد أكون محــــق -هـ        

اختر المجموعة الصحيحة لتمأل الفراغات    
    ال – ما  –أم  –لم  –أما ( 2)                ما  –أم  –ال  –لم  -أما  ( 1)     

ما –لم  –اما  –ال  –أم ( 4)                 اما  –ما  –أم  –ال  –لم ( 3)       
 

يدخل تحت منافع الهوايات مما يأتي:  اختر ما -47  
  .الدراسة الجامعية الزمة للترقية فى المنصب( 1)       
.برة اإلنساية ــمية الخـاهم فى تنــياحة تســالس( 2)         
قضاء الوقـت بالســـعادة وتـــرفــيه النــفــس.( 3)         
.خدرات تــؤدي إلى الفسادالخمر أو الم تناول( 4)         

 
المفقود  يخرج المسافر من قسم الشرطة وعند الباب رأى رجال يحمل فى يده جوازه السفر -48  

لة إلى المؤنث فتكون :إذا غيرت هذه الجم  
.المفقودفرة من قسم الشرطة وعند الباب رأى شخصا تحمل فى يدها جواز السفرتخرج المسا( 1)  
.فقودـوازها  السفرالمــــدها جـأة فى ية من قسم الشرطة وعند الباب رأت امرالمسافرتخرج ( 2)  
فقود.ــفر المـواز الســـــرطة وعند الباب ترى إمرأة فى يدها جـــمن قسم الش ةتخرج المسافر( 3)  
فقود. ـالمواز السفر ـــدها جـــرطة وعند الباب تري إمرأة فى يـــــيخرج المسافر من قسم الش (4)  
 

13 
 

 
  تتكون كلمة  " عــــم  "  من  -45

عن + ما( 4)              من عن +( 3)      ام + ماع  (2)               عم + ما   (1)  
 

46-    
ي ؟                ـــر يا ابنــــهـت الظــيــــلـــ....... ص    -أ       

لمـه ........تأت فاطمة إلى المدرسة اليوم ؟ -ب      
هل تناولت الحليب يابنتي؟ ..... ما تناولته.     -ج      
اح ؟ ــفـــالتال ...... ـــرتقــــضل البـــفـــتأ   -د       
اميا يوما ..... فىى الواقع. ــد أكون محــــق -هـ        

اختر المجموعة الصحيحة لتمأل الفراغات    
    ال – ما  –أم  –لم  –أما ( 2)                ما  –أم  –ال  –لم  -أما  ( 1)     

ما –لم  –اما  –ال  –أم ( 4)                 اما  –ما  –أم  –ال  –لم ( 3)       
 

يدخل تحت منافع الهوايات مما يأتي:  اختر ما -47  
  .الدراسة الجامعية الزمة للترقية فى المنصب( 1)       
.برة اإلنساية ــمية الخـاهم فى تنــياحة تســالس( 2)         
قضاء الوقـت بالســـعادة وتـــرفــيه النــفــس.( 3)         
.خدرات تــؤدي إلى الفسادالخمر أو الم تناول( 4)         

 
المفقود  يخرج المسافر من قسم الشرطة وعند الباب رأى رجال يحمل فى يده جوازه السفر -48  

لة إلى المؤنث فتكون :إذا غيرت هذه الجم  
.المفقودفرة من قسم الشرطة وعند الباب رأى شخصا تحمل فى يدها جواز السفرتخرج المسا( 1)  
.فقودـوازها  السفرالمــــدها جـأة فى ية من قسم الشرطة وعند الباب رأت امرالمسافرتخرج ( 2)  
فقود.ــفر المـواز الســـــرطة وعند الباب ترى إمرأة فى يدها جـــمن قسم الش ةتخرج المسافر( 3)  
فقود. ـالمواز السفر ـــدها جـــرطة وعند الباب تري إمرأة فى يـــــيخرج المسافر من قسم الش (4)  
 

13 
 

 
  تتكون كلمة  " عــــم  "  من  -45

عن + ما( 4)              من عن +( 3)      ام + ماع  (2)               عم + ما   (1)  
 

46-    
ي ؟                ـــر يا ابنــــهـت الظــيــــلـــ....... ص    -أ       

لمـه ........تأت فاطمة إلى المدرسة اليوم ؟ -ب      
هل تناولت الحليب يابنتي؟ ..... ما تناولته.     -ج      
اح ؟ ــفـــالتال ...... ـــرتقــــضل البـــفـــتأ   -د       
اميا يوما ..... فىى الواقع. ــد أكون محــــق -هـ        

اختر المجموعة الصحيحة لتمأل الفراغات    
    ال – ما  –أم  –لم  –أما ( 2)                ما  –أم  –ال  –لم  -أما  ( 1)     

ما –لم  –اما  –ال  –أم ( 4)                 اما  –ما  –أم  –ال  –لم ( 3)       
 

يدخل تحت منافع الهوايات مما يأتي:  اختر ما -47  
  .الدراسة الجامعية الزمة للترقية فى المنصب( 1)       
.برة اإلنساية ــمية الخـاهم فى تنــياحة تســالس( 2)         
قضاء الوقـت بالســـعادة وتـــرفــيه النــفــس.( 3)         
.خدرات تــؤدي إلى الفسادالخمر أو الم تناول( 4)         

 
المفقود  يخرج المسافر من قسم الشرطة وعند الباب رأى رجال يحمل فى يده جوازه السفر -48  

لة إلى المؤنث فتكون :إذا غيرت هذه الجم  
.المفقودفرة من قسم الشرطة وعند الباب رأى شخصا تحمل فى يدها جواز السفرتخرج المسا( 1)  
.فقودـوازها  السفرالمــــدها جـأة فى ية من قسم الشرطة وعند الباب رأت امرالمسافرتخرج ( 2)  
فقود.ــفر المـواز الســـــرطة وعند الباب ترى إمرأة فى يدها جـــمن قسم الش ةتخرج المسافر( 3)  
فقود. ـالمواز السفر ـــدها جـــرطة وعند الباب تري إمرأة فى يـــــيخرج المسافر من قسم الش (4)  
 

13 
 

 
  تتكون كلمة  " عــــم  "  من  -45

عن + ما( 4)              من عن +( 3)      ام + ماع  (2)               عم + ما   (1)  
 

46-    
ي ؟                ـــر يا ابنــــهـت الظــيــــلـــ....... ص    -أ       

لمـه ........تأت فاطمة إلى المدرسة اليوم ؟ -ب      
هل تناولت الحليب يابنتي؟ ..... ما تناولته.     -ج      
اح ؟ ــفـــالتال ...... ـــرتقــــضل البـــفـــتأ   -د       
اميا يوما ..... فىى الواقع. ــد أكون محــــق -هـ        

اختر المجموعة الصحيحة لتمأل الفراغات    
    ال – ما  –أم  –لم  –أما ( 2)                ما  –أم  –ال  –لم  -أما  ( 1)     

ما –لم  –اما  –ال  –أم ( 4)                 اما  –ما  –أم  –ال  –لم ( 3)       
 

يدخل تحت منافع الهوايات مما يأتي:  اختر ما -47  
  .الدراسة الجامعية الزمة للترقية فى المنصب( 1)       
.برة اإلنساية ــمية الخـاهم فى تنــياحة تســالس( 2)         
قضاء الوقـت بالســـعادة وتـــرفــيه النــفــس.( 3)         
.خدرات تــؤدي إلى الفسادالخمر أو الم تناول( 4)         

 
المفقود  يخرج المسافر من قسم الشرطة وعند الباب رأى رجال يحمل فى يده جوازه السفر -48  

لة إلى المؤنث فتكون :إذا غيرت هذه الجم  
.المفقودفرة من قسم الشرطة وعند الباب رأى شخصا تحمل فى يدها جواز السفرتخرج المسا( 1)  
.فقودـوازها  السفرالمــــدها جـأة فى ية من قسم الشرطة وعند الباب رأت امرالمسافرتخرج ( 2)  
فقود.ــفر المـواز الســـــرطة وعند الباب ترى إمرأة فى يدها جـــمن قسم الش ةتخرج المسافر( 3)  
فقود. ـالمواز السفر ـــدها جـــرطة وعند الباب تري إمرأة فى يـــــيخرج المسافر من قسم الش (4)  
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الثروات  فى الدول العربية وتستحوذ على أكثر من خمس وخمسين من  " النفط  أهـم - 49  

احتياجات النفط العالمي حسب احصائيات أوبك "           
فيما سبق: المناسب عين اسم التفضيل          
أكثر(  4)            أوبك  (3)         حسب    (2)          أهــــم ( 1)          

 
50 -  

  " أحد الزمالء على أهمية وجود  مكتبة صغيرة فى المنزل " ركز    
إذا غيرت هذه الجملة إلى الجملة اإلسمية فتكون :         

وجود  مكتبة صغيرة فى المنزل. مركز أحد الزمالء على أهمية   (1)            
مة.ــود  مهـعلى وجزل  ــنـــيرة فى المــــبة صغـــمكت  يزـــترك  (2)            
نزل.ــيرة فى المــتبة صغــــود  مكــزمالء ركز على وجـــد الـحأ ( 3)            

لى مركز أهمية مكتبة صغيرة فى المنزل.      ـزمالء عـد الـحود أـوج  (4)            
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عن + ما( 4)              من عن +( 3)      ام + ماع  (2)               عم + ما   (1)  
 

46-    
ي ؟                ـــر يا ابنــــهـت الظــيــــلـــ....... ص    -أ       

لمـه ........تأت فاطمة إلى المدرسة اليوم ؟ -ب      
هل تناولت الحليب يابنتي؟ ..... ما تناولته.     -ج      
اح ؟ ــفـــالتال ...... ـــرتقــــضل البـــفـــتأ   -د       
اميا يوما ..... فىى الواقع. ــد أكون محــــق -هـ        

اختر المجموعة الصحيحة لتمأل الفراغات    
    ال – ما  –أم  –لم  –أما ( 2)                ما  –أم  –ال  –لم  -أما  ( 1)     

ما –لم  –اما  –ال  –أم ( 4)                 اما  –ما  –أم  –ال  –لم ( 3)       
 

يدخل تحت منافع الهوايات مما يأتي:  اختر ما -47  
  .الدراسة الجامعية الزمة للترقية فى المنصب( 1)       
.برة اإلنساية ــمية الخـاهم فى تنــياحة تســالس( 2)         
قضاء الوقـت بالســـعادة وتـــرفــيه النــفــس.( 3)         
.خدرات تــؤدي إلى الفسادالخمر أو الم تناول( 4)         

 
المفقود  يخرج المسافر من قسم الشرطة وعند الباب رأى رجال يحمل فى يده جوازه السفر -48  

لة إلى المؤنث فتكون :إذا غيرت هذه الجم  
.المفقودفرة من قسم الشرطة وعند الباب رأى شخصا تحمل فى يدها جواز السفرتخرج المسا( 1)  
.فقودـوازها  السفرالمــــدها جـأة فى ية من قسم الشرطة وعند الباب رأت امرالمسافرتخرج ( 2)  
فقود.ــفر المـواز الســـــرطة وعند الباب ترى إمرأة فى يدها جـــمن قسم الش ةتخرج المسافر( 3)  
فقود. ـالمواز السفر ـــدها جـــرطة وعند الباب تري إمرأة فى يـــــيخرج المسافر من قسم الش (4)  
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 يخرج المسافر من قسم الشرطة وعند الباب رأى رجال يحمل فى يده جوازه السفر -48

 المفقود 
لة إلى المؤنث فتكون :إذا غيرت هذه الجم  

فرة من قسم الشرطة وعند الباب رأى شخصا تحمل فى يدها جواز تخرج المسا( 1)
.المفقودالسفر  

وازها  ــــدها جـأة فى ية من قسم الشرطة وعند الباب رأت امرتخرج المسافر( 2)
.فقودـالسفرالم  

فر ـواز الســـــالباب ترى إمرأة فى يدها جرطة وعند ـــمن قسم الش ةتخرج المسافر( 3)
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واز السفر ـــدها جـــإمرأة فى ي رطة وعند الباب ترىـــــيخرج المسافر من قسم الش (4)

فقود. ـالم  
 
 

الثروات  فى الدول العربية وتستحوذ على أكثر من خمس وخمسين من  " النفط  أهـم - 49  
احتياجات النفط العالمي حسب احصائيات أوبك "           

فيما سبق: المناسب عين اسم التفضيل          
أكثر(  4)            أوبك  (3)         حسب    (2)          أهــــم ( 1)          
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الثروات  فى الدول العربية وتستحوذ على أكثر من خمس وخمسين من  " النفط  أهـم - 49  

احتياجات النفط العالمي حسب احصائيات أوبك "           
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50 -  

  " أحد الزمالء على أهمية وجود  مكتبة صغيرة فى المنزل " ركز    
إذا غيرت هذه الجملة إلى الجملة اإلسمية فتكون :         

وجود  مكتبة صغيرة فى المنزل. مركز أحد الزمالء على أهمية   (1)            
مة.ــود  مهـعلى وجزل  ــنـــيرة فى المــــبة صغـــمكت  يزـــترك  (2)            
نزل.ــيرة فى المــتبة صغــــود  مكــزمالء ركز على وجـــد الـحأ ( 3)            

لى مركز أهمية مكتبة صغيرة فى المنزل.      ـزمالء عـد الـحود أـوج  (4)            
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50 -  
  " أحد الزمالء على أهمية وجود  مكتبة صغيرة فى المنزل " ركز    
إذا غيرت هذه الجملة إلى الجملة اإلسمية فتكون :         

وجود  مكتبة صغيرة فى المنزل. مركز أحد الزمالء على أهمية   (1)            
مة.ــود  مهـوجعلى زل ــنـــيرة فى المــــبة صغـــمكت الزمالء يزـــترك  (2)            
نزل.ــيرة فى المــتبة صغــــمك  ودــوج أهمية زمالء ركز علىـــد الـحأ ( 3)            

لى مركز أهمية مكتبة صغيرة فى المنزل.      ـزمالء عـد الـحود أـوج  (4)            
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^78& wrdì $ mwG $Arabic/ 

                       I  m;%%h$ tpdhj;jhs; - I $ Paper I $ 

                        

 

اللغة العربیة                    

1-الورقة  		  

2 -الورقة   

vy;yh tpdhf;fSf;Fk; tpil jUf: 	÷  m%%Yak ish,a,g u ms<s;=re imhkak' 

÷ vy;yh tpdhf;fSf;Fk; tpil jUf:

÷ Answer the all questions. 

    

1	
	

 ,yq;ifg; ghPl;irj; jpizf;fsk; 
fy;tpg; nghJj; juhju (c j ) g; ghPl;ir 9201   

mwG -1 ( Gjpa ghlj;jpl;lk;) 
 

G.C.E.(A/L) 2019 
 78      - Arabic     - I 

 (New Syllabus)  
(Prototype Question  Papers) 

 

Wmfoia 

ish¨ u m%Yakj,g ms<s;=re imhkak' 

ms<s;=re m;%fha kshñ; ia:dkfha Tfí úNd. wxlh ,shkak 

ms<s;=re m;%fha msgqmi oS we;s Wmfoia o ie,ls,su;aj lshjkak 

01- isg 50 f;la jQ tla tla m%Yakhg 1" 2" 3 iy 4 hk ms<s;=rej,ska ksjeros fyda b;du;a .e<fmk fyda mss<s;=r 

f;dardf.k" th ms<s;=re m;%fha msgqmi oelafjk Wmfoia mrsos l;srhla (x) fhdod olajkak' 

mwpTWj;jy;fs;:  

• vy;yh tpdhf;fSf;Fk; tpil vOJf: 

• tpilj;jhspy; Fwpj;j ,lj;jpy; ckJ Rl;nlz;iz vOJf:	
• tpilj;jhspd; kWgf;fj;jpy; jug;gl;Ls;s mwpTWj;jy;fis ftdkhfg; gpd;gw;Wf:	
• 1 njhlf;fk; 50 tiuAs;s tpdhf;fs; xt;nthd;Wf;Fk; 1> 2> 3> 4 vd vz;zplg;gl;l 

tpilfspy; rhpahd my;yJ kpfg; nghUj;jkhd tpilaiaj; njhpTnra;J 
jug;gl;Ls;s mwpTWj;jy;fSf;fika tpilj;jhspy; mjidf; Fwpj;J epw;Fk; 

,yf;fj;jpd; kPJ Gs;sb (××			) ,Lf:	
Instructions: 

• Answer all questions. 
• Write your index Number in the space provided in the answer sheet. 
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المؤنث فیما یلي:الدال على عین اللفظ   -3  

    عین  )4(      بطن ) 3(    رأس  ) 2(          أنف )1(         
   
  "يحقیبتعادل :  أین حقیبتك؟ محمد : ھذه ھي " -4
   اختر اسم االشارة من الكلمات اآلتیة:          

ھذه  )4(       ھي ) 3(   حقیبتك  ) 2(        أین     )1(          
 

الفراغ بالضمیر المناسب  امإل -5  
.طبیبة  فى المستشفى --------ھذه أختي  و   

انتم ) 4(       ھي     ) 3(        ھما   ) 2(      ھو     )1(          
 

زرق أرید ذلك القمیص األ -6   
كون الجملة الصحیحة :ذا حولت الجملة السابقة إلى النفى تإ      
  زرق   القمیص األ ذلـك لم أرد   )2(       رقلم أرید ذلك القمیص األز )1(    
زرق ما أراد ذلك القمیص األ   )4(    زرق   لن أرد ذلك القمیص األ) 3(      

 
إقرأ الفقرة واختر المجموعة التى فیھا التناسق التام :  -7  

بن. ثم واشتریا منھ السكر والجبن والخبز واللفذھبا ،قذھب محمد وأبوه إلى السو      
بعد ذھبا إلى الجزار، واشتریا كیلوجراما من لحم الضأن وكیلوین من لحم الدجاج . و

ھبا إلى ذلك ذھبا إلى الخضري وطلبا ثالثة كیلو من الخیار وكیلو من بامیا. وأخیرا ذ
  مثرى. الفاكھي واشتریا منھ بطیخة صغیرة وكیلو خوخ وكیلو ك

            1                 2                       3                  4  

                                                                           
ة: " اعطني الوردة الحمراء التى فى الزھریة "  عین الصفة فى الجملة السابق -8  

الوردة )4(       الحمراء ) 3(       الزھریة) 2(      التى  )1(         
 

     اإلسم الممدود من الكلمات اآلتیة: عین  -9
سعاد) 4(      صحراء ) 3(         جنة  ) 2(      سلمى  )1(          

 
وتزكي النفس وتطھرھا      وتنشط روحا للجسم     -10  

مسلم بالعلم تنھى عن فحش أو سوء       وكمال ال           
یتحدث الشاعر فى البیت السابق؟ عمّ            

      	    الصالة  )4(    الحج   ) 3(    الزكاة  ) 2(     الصیام    )1(    

 البقال   الجزار

 السكر     الضأن

	الجبن    الدجاج

 الخضري       البقال

 الخبز     الجبن

	الخیار    الخوخ

    الجزار   الفاكھي

 الكمثرى     الخوخ

الدجاج       اللبن      	
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 الضأن      بامیا

	بطیخة     الجبن

2	
	

		    			 
المؤنث فیما یلي:الدال على عین اللفظ   -3  

    عین  )4(      بطن ) 3(    رأس  ) 2(          أنف )1(         
   
  "يحقیبتعادل :  أین حقیبتك؟ محمد : ھذه ھي " -4
   اختر اسم االشارة من الكلمات اآلتیة:          

ھذه  )4(       ھي ) 3(   حقیبتك  ) 2(        أین     )1(          
 

الفراغ بالضمیر المناسب  امإل -5  
.طبیبة  فى المستشفى --------ھذه أختي  و   

انتم ) 4(       ھي     ) 3(        ھما   ) 2(      ھو     )1(          
 

زرق أرید ذلك القمیص األ -6   
كون الجملة الصحیحة :ذا حولت الجملة السابقة إلى النفى تإ      
  زرق   القمیص األ ذلـك لم أرد   )2(       رقلم أرید ذلك القمیص األز )1(    
زرق ما أراد ذلك القمیص األ   )4(    زرق   لن أرد ذلك القمیص األ) 3(      

 
إقرأ الفقرة واختر المجموعة التى فیھا التناسق التام :  -7  

بن. ثم واشتریا منھ السكر والجبن والخبز واللفذھبا ،قذھب محمد وأبوه إلى السو      
بعد ذھبا إلى الجزار، واشتریا كیلوجراما من لحم الضأن وكیلوین من لحم الدجاج . و

ھبا إلى ذلك ذھبا إلى الخضري وطلبا ثالثة كیلو من الخیار وكیلو من بامیا. وأخیرا ذ
  مثرى. الفاكھي واشتریا منھ بطیخة صغیرة وكیلو خوخ وكیلو ك

            1                 2                       3                  4  

                                                                           
ة: " اعطني الوردة الحمراء التى فى الزھریة "  عین الصفة فى الجملة السابق -8  

الوردة )4(       الحمراء ) 3(       الزھریة) 2(      التى  )1(         
 

     اإلسم الممدود من الكلمات اآلتیة: عین  -9
سعاد) 4(      صحراء ) 3(         جنة  ) 2(      سلمى  )1(          

 
وتزكي النفس وتطھرھا      وتنشط روحا للجسم     -10  

مسلم بالعلم تنھى عن فحش أو سوء       وكمال ال           
یتحدث الشاعر فى البیت السابق؟ عمّ            

      	    الصالة  )4(    الحج   ) 3(    الزكاة  ) 2(     الصیام    )1(    

 البقال   الجزار

 السكر     الضأن

	الجبن    الدجاج

 الخضري       البقال

 الخبز     الجبن

	الخیار    الخوخ

    الجزار   الفاكھي

 الكمثرى     الخوخ

الدجاج       اللبن      	

 الفاكھي    الخضري     

 الضأن      بامیا

	بطیخة     الجبن

2	
	

		    			 
المؤنث فیما یلي:الدال على عین اللفظ   -3  

    عین  )4(      بطن ) 3(    رأس  ) 2(          أنف )1(         
   
  "يحقیبتعادل :  أین حقیبتك؟ محمد : ھذه ھي " -4
   اختر اسم االشارة من الكلمات اآلتیة:          

ھذه  )4(       ھي ) 3(   حقیبتك  ) 2(        أین     )1(          
 

الفراغ بالضمیر المناسب  امإل -5  
.طبیبة  فى المستشفى --------ھذه أختي  و   

انتم ) 4(       ھي     ) 3(        ھما   ) 2(      ھو     )1(          
 

زرق أرید ذلك القمیص األ -6   
كون الجملة الصحیحة :ذا حولت الجملة السابقة إلى النفى تإ      
  زرق   القمیص األ ذلـك لم أرد   )2(       رقلم أرید ذلك القمیص األز )1(    
زرق ما أراد ذلك القمیص األ   )4(    زرق   لن أرد ذلك القمیص األ) 3(      

 
إقرأ الفقرة واختر المجموعة التى فیھا التناسق التام :  -7  

بن. ثم واشتریا منھ السكر والجبن والخبز واللفذھبا ،قذھب محمد وأبوه إلى السو      
بعد ذھبا إلى الجزار، واشتریا كیلوجراما من لحم الضأن وكیلوین من لحم الدجاج . و

ھبا إلى ذلك ذھبا إلى الخضري وطلبا ثالثة كیلو من الخیار وكیلو من بامیا. وأخیرا ذ
  مثرى. الفاكھي واشتریا منھ بطیخة صغیرة وكیلو خوخ وكیلو ك

            1                 2                       3                  4  

                                                                           
ة: " اعطني الوردة الحمراء التى فى الزھریة "  عین الصفة فى الجملة السابق -8  

الوردة )4(       الحمراء ) 3(       الزھریة) 2(      التى  )1(         
 

     اإلسم الممدود من الكلمات اآلتیة: عین  -9
سعاد) 4(      صحراء ) 3(         جنة  ) 2(      سلمى  )1(          

 
وتزكي النفس وتطھرھا      وتنشط روحا للجسم     -10  

مسلم بالعلم تنھى عن فحش أو سوء       وكمال ال           
یتحدث الشاعر فى البیت السابق؟ عمّ            

      	    الصالة  )4(    الحج   ) 3(    الزكاة  ) 2(     الصیام    )1(    

 البقال   الجزار

 السكر     الضأن

	الجبن    الدجاج

 الخضري       البقال

 الخبز     الجبن

	الخیار    الخوخ

    الجزار   الفاكھي

 الكمثرى     الخوخ

الدجاج       اللبن      	

 الفاكھي    الخضري     

 الضأن      بامیا

	بطیخة     الجبن

2	
	

		    			 
المؤنث فیما یلي:الدال على عین اللفظ   -3  

    عین  )4(      بطن ) 3(    رأس  ) 2(          أنف )1(         
   
  "يحقیبتعادل :  أین حقیبتك؟ محمد : ھذه ھي " -4
   اختر اسم االشارة من الكلمات اآلتیة:          

ھذه  )4(       ھي ) 3(   حقیبتك  ) 2(        أین     )1(          
 

الفراغ بالضمیر المناسب  امإل -5  
.طبیبة  فى المستشفى --------ھذه أختي  و   

انتم ) 4(       ھي     ) 3(        ھما   ) 2(      ھو     )1(          
 

زرق أرید ذلك القمیص األ -6   
كون الجملة الصحیحة :ذا حولت الجملة السابقة إلى النفى تإ      
  زرق   القمیص األ ذلـك لم أرد   )2(       رقلم أرید ذلك القمیص األز )1(    
زرق ما أراد ذلك القمیص األ   )4(    زرق   لن أرد ذلك القمیص األ) 3(      

 
إقرأ الفقرة واختر المجموعة التى فیھا التناسق التام :  -7  

بن. ثم واشتریا منھ السكر والجبن والخبز واللفذھبا ،قذھب محمد وأبوه إلى السو      
بعد ذھبا إلى الجزار، واشتریا كیلوجراما من لحم الضأن وكیلوین من لحم الدجاج . و

ھبا إلى ذلك ذھبا إلى الخضري وطلبا ثالثة كیلو من الخیار وكیلو من بامیا. وأخیرا ذ
  مثرى. الفاكھي واشتریا منھ بطیخة صغیرة وكیلو خوخ وكیلو ك

            1                 2                       3                  4  

                                                                           
ة: " اعطني الوردة الحمراء التى فى الزھریة "  عین الصفة فى الجملة السابق -8  

الوردة )4(       الحمراء ) 3(       الزھریة) 2(      التى  )1(         
 

     اإلسم الممدود من الكلمات اآلتیة: عین  -9
سعاد) 4(      صحراء ) 3(         جنة  ) 2(      سلمى  )1(          

 
وتزكي النفس وتطھرھا      وتنشط روحا للجسم     -10  

مسلم بالعلم تنھى عن فحش أو سوء       وكمال ال           
یتحدث الشاعر فى البیت السابق؟ عمّ            

      	    الصالة  )4(    الحج   ) 3(    الزكاة  ) 2(     الصیام    )1(    

 البقال   الجزار

 السكر     الضأن

	الجبن    الدجاج

 الخضري       البقال

 الخبز     الجبن

	الخیار    الخوخ

    الجزار   الفاكھي

 الكمثرى     الخوخ

الدجاج       اللبن      	

 الفاكھي    الخضري     

 الضأن      بامیا

	بطیخة     الجبن

2	
	

		    			 
المؤنث فیما یلي:الدال على عین اللفظ   -3  

    عین  )4(      بطن ) 3(    رأس  ) 2(          أنف )1(         
   
  "يحقیبتعادل :  أین حقیبتك؟ محمد : ھذه ھي " -4
   اختر اسم االشارة من الكلمات اآلتیة:          

ھذه  )4(       ھي ) 3(   حقیبتك  ) 2(        أین     )1(          
 

الفراغ بالضمیر المناسب  امإل -5  
.طبیبة  فى المستشفى --------ھذه أختي  و   

انتم ) 4(       ھي     ) 3(        ھما   ) 2(      ھو     )1(          
 

زرق أرید ذلك القمیص األ -6   
كون الجملة الصحیحة :ذا حولت الجملة السابقة إلى النفى تإ      
  زرق   القمیص األ ذلـك لم أرد   )2(       رقلم أرید ذلك القمیص األز )1(    
زرق ما أراد ذلك القمیص األ   )4(    زرق   لن أرد ذلك القمیص األ) 3(      

 
إقرأ الفقرة واختر المجموعة التى فیھا التناسق التام :  -7  

بن. ثم واشتریا منھ السكر والجبن والخبز واللفذھبا ،قذھب محمد وأبوه إلى السو      
بعد ذھبا إلى الجزار، واشتریا كیلوجراما من لحم الضأن وكیلوین من لحم الدجاج . و

ھبا إلى ذلك ذھبا إلى الخضري وطلبا ثالثة كیلو من الخیار وكیلو من بامیا. وأخیرا ذ
  مثرى. الفاكھي واشتریا منھ بطیخة صغیرة وكیلو خوخ وكیلو ك

            1                 2                       3                  4  

                                                                           
ة: " اعطني الوردة الحمراء التى فى الزھریة "  عین الصفة فى الجملة السابق -8  

الوردة )4(       الحمراء ) 3(       الزھریة) 2(      التى  )1(         
 

     اإلسم الممدود من الكلمات اآلتیة: عین  -9
سعاد) 4(      صحراء ) 3(         جنة  ) 2(      سلمى  )1(          

 
وتزكي النفس وتطھرھا      وتنشط روحا للجسم     -10  

مسلم بالعلم تنھى عن فحش أو سوء       وكمال ال           
یتحدث الشاعر فى البیت السابق؟ عمّ            

      	    الصالة  )4(    الحج   ) 3(    الزكاة  ) 2(     الصیام    )1(    

 البقال   الجزار

 السكر     الضأن

	الجبن    الدجاج

 الخضري       البقال

 الخبز     الجبن

	الخیار    الخوخ

    الجزار   الفاكھي

 الكمثرى     الخوخ

الدجاج       اللبن      	

 الفاكھي    الخضري     

 الضأن      بامیا

	بطیخة     الجبن

2	
	

		    			 
المؤنث فیما یلي:الدال على عین اللفظ   -3  

    عین  )4(      بطن ) 3(    رأس  ) 2(          أنف )1(         
   
  "يحقیبتعادل :  أین حقیبتك؟ محمد : ھذه ھي " -4
   اختر اسم االشارة من الكلمات اآلتیة:          

ھذه  )4(       ھي ) 3(   حقیبتك  ) 2(        أین     )1(          
 

الفراغ بالضمیر المناسب  امإل -5  
.طبیبة  فى المستشفى --------ھذه أختي  و   

انتم ) 4(       ھي     ) 3(        ھما   ) 2(      ھو     )1(          
 

زرق أرید ذلك القمیص األ -6   
كون الجملة الصحیحة :ذا حولت الجملة السابقة إلى النفى تإ      
  زرق   القمیص األ ذلـك لم أرد   )2(       رقلم أرید ذلك القمیص األز )1(    
زرق ما أراد ذلك القمیص األ   )4(    زرق   لن أرد ذلك القمیص األ) 3(      

 
إقرأ الفقرة واختر المجموعة التى فیھا التناسق التام :  -7  

بن. ثم واشتریا منھ السكر والجبن والخبز واللفذھبا ،قذھب محمد وأبوه إلى السو      
بعد ذھبا إلى الجزار، واشتریا كیلوجراما من لحم الضأن وكیلوین من لحم الدجاج . و

ھبا إلى ذلك ذھبا إلى الخضري وطلبا ثالثة كیلو من الخیار وكیلو من بامیا. وأخیرا ذ
  مثرى. الفاكھي واشتریا منھ بطیخة صغیرة وكیلو خوخ وكیلو ك

            1                 2                       3                  4  

                                                                           
ة: " اعطني الوردة الحمراء التى فى الزھریة "  عین الصفة فى الجملة السابق -8  

الوردة )4(       الحمراء ) 3(       الزھریة) 2(      التى  )1(         
 

     اإلسم الممدود من الكلمات اآلتیة: عین  -9
سعاد) 4(      صحراء ) 3(         جنة  ) 2(      سلمى  )1(          

 
وتزكي النفس وتطھرھا      وتنشط روحا للجسم     -10  

مسلم بالعلم تنھى عن فحش أو سوء       وكمال ال           
یتحدث الشاعر فى البیت السابق؟ عمّ            

      	    الصالة  )4(    الحج   ) 3(    الزكاة  ) 2(     الصیام    )1(    

 البقال   الجزار

 السكر     الضأن

	الجبن    الدجاج

 الخضري       البقال

 الخبز     الجبن

	الخیار    الخوخ

    الجزار   الفاكھي

 الكمثرى     الخوخ

الدجاج       اللبن      	

 الفاكھي    الخضري     

 الضأن      بامیا

	بطیخة     الجبن

2	
	

		    			 
المؤنث فیما یلي:الدال على عین اللفظ   -3  

    عین  )4(      بطن ) 3(    رأس  ) 2(          أنف )1(         
   
  "يحقیبتعادل :  أین حقیبتك؟ محمد : ھذه ھي " -4
   اختر اسم االشارة من الكلمات اآلتیة:          

ھذه  )4(       ھي ) 3(   حقیبتك  ) 2(        أین     )1(          
 

الفراغ بالضمیر المناسب  امإل -5  
.طبیبة  فى المستشفى --------ھذه أختي  و   

انتم ) 4(       ھي     ) 3(        ھما   ) 2(      ھو     )1(          
 

زرق أرید ذلك القمیص األ -6   
كون الجملة الصحیحة :ذا حولت الجملة السابقة إلى النفى تإ      
  زرق   القمیص األ ذلـك لم أرد   )2(       رقلم أرید ذلك القمیص األز )1(    
زرق ما أراد ذلك القمیص األ   )4(    زرق   لن أرد ذلك القمیص األ) 3(      

 
إقرأ الفقرة واختر المجموعة التى فیھا التناسق التام :  -7  

بن. ثم واشتریا منھ السكر والجبن والخبز واللفذھبا ،قذھب محمد وأبوه إلى السو      
بعد ذھبا إلى الجزار، واشتریا كیلوجراما من لحم الضأن وكیلوین من لحم الدجاج . و

ھبا إلى ذلك ذھبا إلى الخضري وطلبا ثالثة كیلو من الخیار وكیلو من بامیا. وأخیرا ذ
  مثرى. الفاكھي واشتریا منھ بطیخة صغیرة وكیلو خوخ وكیلو ك

            1                 2                       3                  4  

                                                                           
ة: " اعطني الوردة الحمراء التى فى الزھریة "  عین الصفة فى الجملة السابق -8  

الوردة )4(       الحمراء ) 3(       الزھریة) 2(      التى  )1(         
 

     اإلسم الممدود من الكلمات اآلتیة: عین  -9
سعاد) 4(      صحراء ) 3(         جنة  ) 2(      سلمى  )1(          

 
وتزكي النفس وتطھرھا      وتنشط روحا للجسم     -10  

مسلم بالعلم تنھى عن فحش أو سوء       وكمال ال           
یتحدث الشاعر فى البیت السابق؟ عمّ            

      	    الصالة  )4(    الحج   ) 3(    الزكاة  ) 2(     الصیام    )1(    

 البقال   الجزار

 السكر     الضأن

	الجبن    الدجاج

 الخضري       البقال

 الخبز     الجبن

	الخیار    الخوخ

    الجزار   الفاكھي

 الكمثرى     الخوخ

الدجاج       اللبن      	

 الفاكھي    الخضري     

 الضأن      بامیا

	بطیخة     الجبن

2	
	

		    			 
المؤنث فیما یلي:الدال على عین اللفظ   -3  

    عین  )4(      بطن ) 3(    رأس  ) 2(          أنف )1(         
   
  "يحقیبتعادل :  أین حقیبتك؟ محمد : ھذه ھي " -4
   اختر اسم االشارة من الكلمات اآلتیة:          

ھذه  )4(       ھي ) 3(   حقیبتك  ) 2(        أین     )1(          
 

الفراغ بالضمیر المناسب  امإل -5  
.طبیبة  فى المستشفى --------ھذه أختي  و   

انتم ) 4(       ھي     ) 3(        ھما   ) 2(      ھو     )1(          
 

زرق أرید ذلك القمیص األ -6   
كون الجملة الصحیحة :ذا حولت الجملة السابقة إلى النفى تإ      
  زرق   القمیص األ ذلـك لم أرد   )2(       رقلم أرید ذلك القمیص األز )1(    
زرق ما أراد ذلك القمیص األ   )4(    زرق   لن أرد ذلك القمیص األ) 3(      

 
إقرأ الفقرة واختر المجموعة التى فیھا التناسق التام :  -7  

بن. ثم واشتریا منھ السكر والجبن والخبز واللفذھبا ،قذھب محمد وأبوه إلى السو      
بعد ذھبا إلى الجزار، واشتریا كیلوجراما من لحم الضأن وكیلوین من لحم الدجاج . و

ھبا إلى ذلك ذھبا إلى الخضري وطلبا ثالثة كیلو من الخیار وكیلو من بامیا. وأخیرا ذ
  مثرى. الفاكھي واشتریا منھ بطیخة صغیرة وكیلو خوخ وكیلو ك

            1                 2                       3                  4  

                                                                           
ة: " اعطني الوردة الحمراء التى فى الزھریة "  عین الصفة فى الجملة السابق -8  

الوردة )4(       الحمراء ) 3(       الزھریة) 2(      التى  )1(         
 

     اإلسم الممدود من الكلمات اآلتیة: عین  -9
سعاد) 4(      صحراء ) 3(         جنة  ) 2(      سلمى  )1(          

 
وتزكي النفس وتطھرھا      وتنشط روحا للجسم     -10  

مسلم بالعلم تنھى عن فحش أو سوء       وكمال ال           
یتحدث الشاعر فى البیت السابق؟ عمّ            

      	    الصالة  )4(    الحج   ) 3(    الزكاة  ) 2(     الصیام    )1(    

 البقال   الجزار

 السكر     الضأن

	الجبن    الدجاج

 الخضري       البقال

 الخبز     الجبن

	الخیار    الخوخ

    الجزار   الفاكھي

 الكمثرى     الخوخ

الدجاج       اللبن      	

 الفاكھي    الخضري     

 الضأن      بامیا

	بطیخة     الجبن

                        

 

اللغة العربیة                    

1-الورقة  		  

2 -الورقة   

vy;yh tpdhf;fSf;Fk; tpil jUf: 	

2	
	

		    			 
المؤنث فیما یلي:الدال على عین اللفظ   -3  

    عین  )4(      بطن ) 3(    رأس  ) 2(          أنف )1(         
   
  "يحقیبتعادل :  أین حقیبتك؟ محمد : ھذه ھي " -4
   اختر اسم االشارة من الكلمات اآلتیة:          

ھذه  )4(       ھي ) 3(   حقیبتك  ) 2(        أین     )1(          
 

الفراغ بالضمیر المناسب  امإل -5  
.طبیبة  فى المستشفى --------ھذه أختي  و   

انتم ) 4(       ھي     ) 3(        ھما   ) 2(      ھو     )1(          
 

زرق أرید ذلك القمیص األ -6   
كون الجملة الصحیحة :ذا حولت الجملة السابقة إلى النفى تإ      
  زرق   القمیص األ ذلـك لم أرد   )2(       رقلم أرید ذلك القمیص األز )1(    
زرق ما أراد ذلك القمیص األ   )4(    زرق   لن أرد ذلك القمیص األ) 3(      

 
إقرأ الفقرة واختر المجموعة التى فیھا التناسق التام :  -7  

بن. ثم واشتریا منھ السكر والجبن والخبز واللفذھبا ،قذھب محمد وأبوه إلى السو      
بعد ذھبا إلى الجزار، واشتریا كیلوجراما من لحم الضأن وكیلوین من لحم الدجاج . و

ھبا إلى ذلك ذھبا إلى الخضري وطلبا ثالثة كیلو من الخیار وكیلو من بامیا. وأخیرا ذ
  مثرى. الفاكھي واشتریا منھ بطیخة صغیرة وكیلو خوخ وكیلو ك

            1                 2                       3                  4  

                                                                           
ة: " اعطني الوردة الحمراء التى فى الزھریة "  عین الصفة فى الجملة السابق -8  

الوردة )4(       الحمراء ) 3(       الزھریة) 2(      التى  )1(         
 

     اإلسم الممدود من الكلمات اآلتیة: عین  -9
سعاد) 4(      صحراء ) 3(         جنة  ) 2(      سلمى  )1(          

 
وتزكي النفس وتطھرھا      وتنشط روحا للجسم     -10  

مسلم بالعلم تنھى عن فحش أو سوء       وكمال ال           
یتحدث الشاعر فى البیت السابق؟ عمّ            

      	    الصالة  )4(    الحج   ) 3(    الزكاة  ) 2(     الصیام    )1(    

 البقال   الجزار

 السكر     الضأن

	الجبن    الدجاج

 الخضري       البقال

 الخبز     الجبن

	الخیار    الخوخ

    الجزار   الفاكھي

 الكمثرى     الخوخ

الدجاج       اللبن      	

 الفاكھي    الخضري     

 الضأن      بامیا

	بطیخة     الجبن

2	
	

		    			 
المؤنث فیما یلي:الدال على عین اللفظ   -3  

    عین  )4(      بطن ) 3(    رأس  ) 2(          أنف )1(         
   
  "يحقیبتعادل :  أین حقیبتك؟ محمد : ھذه ھي " -4
   اختر اسم االشارة من الكلمات اآلتیة:          

ھذه  )4(       ھي ) 3(   حقیبتك  ) 2(        أین     )1(          
 

الفراغ بالضمیر المناسب  امإل -5  
.طبیبة  فى المستشفى --------ھذه أختي  و   

انتم ) 4(       ھي     ) 3(        ھما   ) 2(      ھو     )1(          
 

زرق أرید ذلك القمیص األ -6   
كون الجملة الصحیحة :ذا حولت الجملة السابقة إلى النفى تإ      
  زرق   القمیص األ ذلـك لم أرد   )2(       رقلم أرید ذلك القمیص األز )1(    
زرق ما أراد ذلك القمیص األ   )4(    زرق   لن أرد ذلك القمیص األ) 3(      

 
إقرأ الفقرة واختر المجموعة التى فیھا التناسق التام :  -7  

بن. ثم واشتریا منھ السكر والجبن والخبز واللفذھبا ،قذھب محمد وأبوه إلى السو      
بعد ذھبا إلى الجزار، واشتریا كیلوجراما من لحم الضأن وكیلوین من لحم الدجاج . و

ھبا إلى ذلك ذھبا إلى الخضري وطلبا ثالثة كیلو من الخیار وكیلو من بامیا. وأخیرا ذ
  مثرى. الفاكھي واشتریا منھ بطیخة صغیرة وكیلو خوخ وكیلو ك

            1                 2                       3                  4  

                                                                           
ة: " اعطني الوردة الحمراء التى فى الزھریة "  عین الصفة فى الجملة السابق -8  

الوردة )4(       الحمراء ) 3(       الزھریة) 2(      التى  )1(         
 

     اإلسم الممدود من الكلمات اآلتیة: عین  -9
سعاد) 4(      صحراء ) 3(         جنة  ) 2(      سلمى  )1(          

 
وتزكي النفس وتطھرھا      وتنشط روحا للجسم     -10  

مسلم بالعلم تنھى عن فحش أو سوء       وكمال ال           
یتحدث الشاعر فى البیت السابق؟ عمّ            

      	    الصالة  )4(    الحج   ) 3(    الزكاة  ) 2(     الصیام    )1(    

 البقال   الجزار

 السكر     الضأن

	الجبن    الدجاج

 الخضري       البقال

 الخبز     الجبن

	الخیار    الخوخ

    الجزار   الفاكھي

 الكمثرى     الخوخ

الدجاج       اللبن      	

 الفاكھي    الخضري     

 الضأن      بامیا

	بطیخة     الجبن

2	
	

		    			 
المؤنث فیما یلي:الدال على عین اللفظ   -3  

    عین  )4(      بطن ) 3(    رأس  ) 2(          أنف )1(         
   
  "يحقیبتعادل :  أین حقیبتك؟ محمد : ھذه ھي " -4
   اختر اسم االشارة من الكلمات اآلتیة:          

ھذه  )4(       ھي ) 3(   حقیبتك  ) 2(        أین     )1(          
 

الفراغ بالضمیر المناسب  امإل -5  
.طبیبة  فى المستشفى --------ھذه أختي  و   

انتم ) 4(       ھي     ) 3(        ھما   ) 2(      ھو     )1(          
 

زرق أرید ذلك القمیص األ -6   
كون الجملة الصحیحة :ذا حولت الجملة السابقة إلى النفى تإ      
  زرق   القمیص األ ذلـك لم أرد   )2(       رقلم أرید ذلك القمیص األز )1(    
زرق ما أراد ذلك القمیص األ   )4(    زرق   لن أرد ذلك القمیص األ) 3(      

 
إقرأ الفقرة واختر المجموعة التى فیھا التناسق التام :  -7  

بن. ثم واشتریا منھ السكر والجبن والخبز واللفذھبا ،قذھب محمد وأبوه إلى السو      
بعد ذھبا إلى الجزار، واشتریا كیلوجراما من لحم الضأن وكیلوین من لحم الدجاج . و

ھبا إلى ذلك ذھبا إلى الخضري وطلبا ثالثة كیلو من الخیار وكیلو من بامیا. وأخیرا ذ
  مثرى. الفاكھي واشتریا منھ بطیخة صغیرة وكیلو خوخ وكیلو ك

            1                 2                       3                  4  

                                                                           
ة: " اعطني الوردة الحمراء التى فى الزھریة "  عین الصفة فى الجملة السابق -8  

الوردة )4(       الحمراء ) 3(       الزھریة) 2(      التى  )1(         
 

     اإلسم الممدود من الكلمات اآلتیة: عین  -9
سعاد) 4(      صحراء ) 3(         جنة  ) 2(      سلمى  )1(          

 
وتزكي النفس وتطھرھا      وتنشط روحا للجسم     -10  

مسلم بالعلم تنھى عن فحش أو سوء       وكمال ال           
یتحدث الشاعر فى البیت السابق؟ عمّ            

      	    الصالة  )4(    الحج   ) 3(    الزكاة  ) 2(     الصیام    )1(    

 البقال   الجزار

 السكر     الضأن

	الجبن    الدجاج

 الخضري       البقال

 الخبز     الجبن

	الخیار    الخوخ

    الجزار   الفاكھي

 الكمثرى     الخوخ

الدجاج       اللبن      	

 الفاكھي    الخضري     

 الضأن      بامیا

	بطیخة     الجبن

2	
	

		    			 
المؤنث فیما یلي:الدال على عین اللفظ   -3  

    عین  )4(      بطن ) 3(    رأس  ) 2(          أنف )1(         
   
  "يحقیبتعادل :  أین حقیبتك؟ محمد : ھذه ھي " -4
   اختر اسم االشارة من الكلمات اآلتیة:          

ھذه  )4(       ھي ) 3(   حقیبتك  ) 2(        أین     )1(          
 

الفراغ بالضمیر المناسب  امإل -5  
.طبیبة  فى المستشفى --------ھذه أختي  و   

انتم ) 4(       ھي     ) 3(        ھما   ) 2(      ھو     )1(          
 

زرق أرید ذلك القمیص األ -6   
كون الجملة الصحیحة :ذا حولت الجملة السابقة إلى النفى تإ      
  زرق   القمیص األ ذلـك لم أرد   )2(       رقلم أرید ذلك القمیص األز )1(    
زرق ما أراد ذلك القمیص األ   )4(    زرق   لن أرد ذلك القمیص األ) 3(      

 
إقرأ الفقرة واختر المجموعة التى فیھا التناسق التام :  -7  

بن. ثم واشتریا منھ السكر والجبن والخبز واللفذھبا ،قذھب محمد وأبوه إلى السو      
بعد ذھبا إلى الجزار، واشتریا كیلوجراما من لحم الضأن وكیلوین من لحم الدجاج . و

ھبا إلى ذلك ذھبا إلى الخضري وطلبا ثالثة كیلو من الخیار وكیلو من بامیا. وأخیرا ذ
  مثرى. الفاكھي واشتریا منھ بطیخة صغیرة وكیلو خوخ وكیلو ك

            1                 2                       3                  4  

                                                                           
ة: " اعطني الوردة الحمراء التى فى الزھریة "  عین الصفة فى الجملة السابق -8  

الوردة )4(       الحمراء ) 3(       الزھریة) 2(      التى  )1(         
 

     اإلسم الممدود من الكلمات اآلتیة: عین  -9
سعاد) 4(      صحراء ) 3(         جنة  ) 2(      سلمى  )1(          

 
وتزكي النفس وتطھرھا      وتنشط روحا للجسم     -10  

مسلم بالعلم تنھى عن فحش أو سوء       وكمال ال           
یتحدث الشاعر فى البیت السابق؟ عمّ            

      	    الصالة  )4(    الحج   ) 3(    الزكاة  ) 2(     الصیام    )1(    

 البقال   الجزار

 السكر     الضأن

	الجبن    الدجاج

 الخضري       البقال

 الخبز     الجبن

	الخیار    الخوخ

    الجزار   الفاكھي

 الكمثرى     الخوخ

الدجاج       اللبن      	

 الفاكھي    الخضري     

 الضأن      بامیا

	بطیخة     الجبن

2	
	

		    			 
المؤنث فیما یلي:الدال على عین اللفظ   -3  

    عین  )4(      بطن ) 3(    رأس  ) 2(          أنف )1(         
   
  "يحقیبتعادل :  أین حقیبتك؟ محمد : ھذه ھي " -4
   اختر اسم االشارة من الكلمات اآلتیة:          

ھذه  )4(       ھي ) 3(   حقیبتك  ) 2(        أین     )1(          
 

الفراغ بالضمیر المناسب  امإل -5  
.طبیبة  فى المستشفى --------ھذه أختي  و   

انتم ) 4(       ھي     ) 3(        ھما   ) 2(      ھو     )1(          
 

زرق أرید ذلك القمیص األ -6   
كون الجملة الصحیحة :ذا حولت الجملة السابقة إلى النفى تإ      
  زرق   القمیص األ ذلـك لم أرد   )2(       رقلم أرید ذلك القمیص األز )1(    
زرق ما أراد ذلك القمیص األ   )4(    زرق   لن أرد ذلك القمیص األ) 3(      

 
إقرأ الفقرة واختر المجموعة التى فیھا التناسق التام :  -7  

بن. ثم واشتریا منھ السكر والجبن والخبز واللفذھبا ،قذھب محمد وأبوه إلى السو      
بعد ذھبا إلى الجزار، واشتریا كیلوجراما من لحم الضأن وكیلوین من لحم الدجاج . و

ھبا إلى ذلك ذھبا إلى الخضري وطلبا ثالثة كیلو من الخیار وكیلو من بامیا. وأخیرا ذ
  مثرى. الفاكھي واشتریا منھ بطیخة صغیرة وكیلو خوخ وكیلو ك

            1                 2                       3                  4  

                                                                           
ة: " اعطني الوردة الحمراء التى فى الزھریة "  عین الصفة فى الجملة السابق -8  

الوردة )4(       الحمراء ) 3(       الزھریة) 2(      التى  )1(         
 

     اإلسم الممدود من الكلمات اآلتیة: عین  -9
سعاد) 4(      صحراء ) 3(         جنة  ) 2(      سلمى  )1(          

 
وتزكي النفس وتطھرھا      وتنشط روحا للجسم     -10  

مسلم بالعلم تنھى عن فحش أو سوء       وكمال ال           
یتحدث الشاعر فى البیت السابق؟ عمّ            

      	    الصالة  )4(    الحج   ) 3(    الزكاة  ) 2(     الصیام    )1(    

 البقال   الجزار

 السكر     الضأن

	الجبن    الدجاج

 الخضري       البقال

 الخبز     الجبن

	الخیار    الخوخ

    الجزار   الفاكھي

 الكمثرى     الخوخ

الدجاج       اللبن      	

 الفاكھي    الخضري     

 الضأن      بامیا

	بطیخة     الجبن

2	
	

		    			 
المؤنث فیما یلي:الدال على عین اللفظ   -3  

    عین  )4(      بطن ) 3(    رأس  ) 2(          أنف )1(         
   
  "يحقیبتعادل :  أین حقیبتك؟ محمد : ھذه ھي " -4
   اختر اسم االشارة من الكلمات اآلتیة:          

ھذه  )4(       ھي ) 3(   حقیبتك  ) 2(        أین     )1(          
 

الفراغ بالضمیر المناسب  امإل -5  
.طبیبة  فى المستشفى --------ھذه أختي  و   

انتم ) 4(       ھي     ) 3(        ھما   ) 2(      ھو     )1(          
 

زرق أرید ذلك القمیص األ -6   
كون الجملة الصحیحة :ذا حولت الجملة السابقة إلى النفى تإ      
  زرق   القمیص األ ذلـك لم أرد   )2(       رقلم أرید ذلك القمیص األز )1(    
زرق ما أراد ذلك القمیص األ   )4(    زرق   لن أرد ذلك القمیص األ) 3(      

 
إقرأ الفقرة واختر المجموعة التى فیھا التناسق التام :  -7  

بن. ثم واشتریا منھ السكر والجبن والخبز واللفذھبا ،قذھب محمد وأبوه إلى السو      
بعد ذھبا إلى الجزار، واشتریا كیلوجراما من لحم الضأن وكیلوین من لحم الدجاج . و

ھبا إلى ذلك ذھبا إلى الخضري وطلبا ثالثة كیلو من الخیار وكیلو من بامیا. وأخیرا ذ
  مثرى. الفاكھي واشتریا منھ بطیخة صغیرة وكیلو خوخ وكیلو ك

            1                 2                       3                  4  

                                                                           
ة: " اعطني الوردة الحمراء التى فى الزھریة "  عین الصفة فى الجملة السابق -8  

الوردة )4(       الحمراء ) 3(       الزھریة) 2(      التى  )1(         
 

     اإلسم الممدود من الكلمات اآلتیة: عین  -9
سعاد) 4(      صحراء ) 3(         جنة  ) 2(      سلمى  )1(          

 
وتزكي النفس وتطھرھا      وتنشط روحا للجسم     -10  

مسلم بالعلم تنھى عن فحش أو سوء       وكمال ال           
یتحدث الشاعر فى البیت السابق؟ عمّ            

      	    الصالة  )4(    الحج   ) 3(    الزكاة  ) 2(     الصیام    )1(    

 البقال   الجزار

 السكر     الضأن

	الجبن    الدجاج

 الخضري       البقال

 الخبز     الجبن

	الخیار    الخوخ

    الجزار   الفاكھي

 الكمثرى     الخوخ

الدجاج       اللبن      	

 الفاكھي    الخضري     

 الضأن      بامیا

	بطیخة     الجبن

2	
	

		    			 
المؤنث فیما یلي:الدال على عین اللفظ   -3  

    عین  )4(      بطن ) 3(    رأس  ) 2(          أنف )1(         
   
  "يحقیبتعادل :  أین حقیبتك؟ محمد : ھذه ھي " -4
   اختر اسم االشارة من الكلمات اآلتیة:          

ھذه  )4(       ھي ) 3(   حقیبتك  ) 2(        أین     )1(          
 

الفراغ بالضمیر المناسب  امإل -5  
.طبیبة  فى المستشفى --------ھذه أختي  و   

انتم ) 4(       ھي     ) 3(        ھما   ) 2(      ھو     )1(          
 

زرق أرید ذلك القمیص األ -6   
كون الجملة الصحیحة :ذا حولت الجملة السابقة إلى النفى تإ      
  زرق   القمیص األ ذلـك لم أرد   )2(       رقلم أرید ذلك القمیص األز )1(    
زرق ما أراد ذلك القمیص األ   )4(    زرق   لن أرد ذلك القمیص األ) 3(      

 
إقرأ الفقرة واختر المجموعة التى فیھا التناسق التام :  -7  

بن. ثم واشتریا منھ السكر والجبن والخبز واللفذھبا ،قذھب محمد وأبوه إلى السو      
بعد ذھبا إلى الجزار، واشتریا كیلوجراما من لحم الضأن وكیلوین من لحم الدجاج . و

ھبا إلى ذلك ذھبا إلى الخضري وطلبا ثالثة كیلو من الخیار وكیلو من بامیا. وأخیرا ذ
  مثرى. الفاكھي واشتریا منھ بطیخة صغیرة وكیلو خوخ وكیلو ك

            1                 2                       3                  4  

                                                                           
ة: " اعطني الوردة الحمراء التى فى الزھریة "  عین الصفة فى الجملة السابق -8  

الوردة )4(       الحمراء ) 3(       الزھریة) 2(      التى  )1(         
 

     اإلسم الممدود من الكلمات اآلتیة: عین  -9
سعاد) 4(      صحراء ) 3(         جنة  ) 2(      سلمى  )1(          

 
وتزكي النفس وتطھرھا      وتنشط روحا للجسم     -10  

مسلم بالعلم تنھى عن فحش أو سوء       وكمال ال           
یتحدث الشاعر فى البیت السابق؟ عمّ            

      	    الصالة  )4(    الحج   ) 3(    الزكاة  ) 2(     الصیام    )1(    

 البقال   الجزار

 السكر     الضأن

	الجبن    الدجاج

 الخضري       البقال

 الخبز     الجبن

	الخیار    الخوخ

    الجزار   الفاكھي

 الكمثرى     الخوخ

الدجاج       اللبن      	

 الفاكھي    الخضري     

 الضأن      بامیا

	بطیخة     الجبن

2	
	

		    			 
المؤنث فیما یلي:الدال على عین اللفظ   -3  

    عین  )4(      بطن ) 3(    رأس  ) 2(          أنف )1(         
   
  "يحقیبتعادل :  أین حقیبتك؟ محمد : ھذه ھي " -4
   اختر اسم االشارة من الكلمات اآلتیة:          

ھذه  )4(       ھي ) 3(   حقیبتك  ) 2(        أین     )1(          
 

الفراغ بالضمیر المناسب  امإل -5  
.طبیبة  فى المستشفى --------ھذه أختي  و   

انتم ) 4(       ھي     ) 3(        ھما   ) 2(      ھو     )1(          
 

زرق أرید ذلك القمیص األ -6   
كون الجملة الصحیحة :ذا حولت الجملة السابقة إلى النفى تإ      
  زرق   القمیص األ ذلـك لم أرد   )2(       رقلم أرید ذلك القمیص األز )1(    
زرق ما أراد ذلك القمیص األ   )4(    زرق   لن أرد ذلك القمیص األ) 3(      

 
إقرأ الفقرة واختر المجموعة التى فیھا التناسق التام :  -7  

بن. ثم واشتریا منھ السكر والجبن والخبز واللفذھبا ،قذھب محمد وأبوه إلى السو      
بعد ذھبا إلى الجزار، واشتریا كیلوجراما من لحم الضأن وكیلوین من لحم الدجاج . و

ھبا إلى ذلك ذھبا إلى الخضري وطلبا ثالثة كیلو من الخیار وكیلو من بامیا. وأخیرا ذ
  مثرى. الفاكھي واشتریا منھ بطیخة صغیرة وكیلو خوخ وكیلو ك

            1                 2                       3                  4  

                                                                           
ة: " اعطني الوردة الحمراء التى فى الزھریة "  عین الصفة فى الجملة السابق -8  

الوردة )4(       الحمراء ) 3(       الزھریة) 2(      التى  )1(         
 

     اإلسم الممدود من الكلمات اآلتیة: عین  -9
سعاد) 4(      صحراء ) 3(         جنة  ) 2(      سلمى  )1(          

 
وتزكي النفس وتطھرھا      وتنشط روحا للجسم     -10  

مسلم بالعلم تنھى عن فحش أو سوء       وكمال ال           
یتحدث الشاعر فى البیت السابق؟ عمّ            

      	    الصالة  )4(    الحج   ) 3(    الزكاة  ) 2(     الصیام    )1(    

 البقال   الجزار

 السكر     الضأن

	الجبن    الدجاج

 الخضري       البقال

 الخبز     الجبن

	الخیار    الخوخ

    الجزار   الفاكھي

 الكمثرى     الخوخ

الدجاج       اللبن      	

 الفاكھي    الخضري     

 الضأن      بامیا

	بطیخة     الجبن

2	
	

		    			 
المؤنث فیما یلي:الدال على عین اللفظ   -3  

    عین  )4(      بطن ) 3(    رأس  ) 2(          أنف )1(         
   
  "يحقیبتعادل :  أین حقیبتك؟ محمد : ھذه ھي " -4
   اختر اسم االشارة من الكلمات اآلتیة:          

ھذه  )4(       ھي ) 3(   حقیبتك  ) 2(        أین     )1(          
 

الفراغ بالضمیر المناسب  امإل -5  
.طبیبة  فى المستشفى --------ھذه أختي  و   

انتم ) 4(       ھي     ) 3(        ھما   ) 2(      ھو     )1(          
 

زرق أرید ذلك القمیص األ -6   
كون الجملة الصحیحة :ذا حولت الجملة السابقة إلى النفى تإ      
  زرق   القمیص األ ذلـك لم أرد   )2(       رقلم أرید ذلك القمیص األز )1(    
زرق ما أراد ذلك القمیص األ   )4(    زرق   لن أرد ذلك القمیص األ) 3(      

 
إقرأ الفقرة واختر المجموعة التى فیھا التناسق التام :  -7  

بن. ثم واشتریا منھ السكر والجبن والخبز واللفذھبا ،قذھب محمد وأبوه إلى السو      
بعد ذھبا إلى الجزار، واشتریا كیلوجراما من لحم الضأن وكیلوین من لحم الدجاج . و

ھبا إلى ذلك ذھبا إلى الخضري وطلبا ثالثة كیلو من الخیار وكیلو من بامیا. وأخیرا ذ
  مثرى. الفاكھي واشتریا منھ بطیخة صغیرة وكیلو خوخ وكیلو ك

            1                 2                       3                  4  

                                                                           
ة: " اعطني الوردة الحمراء التى فى الزھریة "  عین الصفة فى الجملة السابق -8  

الوردة )4(       الحمراء ) 3(       الزھریة) 2(      التى  )1(         
 

     اإلسم الممدود من الكلمات اآلتیة: عین  -9
سعاد) 4(      صحراء ) 3(         جنة  ) 2(      سلمى  )1(          

 
وتزكي النفس وتطھرھا      وتنشط روحا للجسم     -10  

مسلم بالعلم تنھى عن فحش أو سوء       وكمال ال           
یتحدث الشاعر فى البیت السابق؟ عمّ            

      	    الصالة  )4(    الحج   ) 3(    الزكاة  ) 2(     الصیام    )1(    

 البقال   الجزار

 السكر     الضأن

	الجبن    الدجاج

 الخضري       البقال

 الخبز     الجبن

	الخیار    الخوخ

    الجزار   الفاكھي

 الكمثرى     الخوخ

الدجاج       اللبن      	

 الفاكھي    الخضري     

 الضأن      بامیا

	بطیخة     الجبن
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المؤنث فیما یلي:الدال على عین اللفظ   -3  

    عین  )4(      بطن ) 3(    رأس  ) 2(          أنف )1(         
   
  "يحقیبتعادل :  أین حقیبتك؟ محمد : ھذه ھي " -4
   اختر اسم االشارة من الكلمات اآلتیة:          

ھذه  )4(       ھي ) 3(   حقیبتك  ) 2(        أین     )1(          
 

الفراغ بالضمیر المناسب  امإل -5  
.طبیبة  فى المستشفى --------ھذه أختي  و   

انتم ) 4(       ھي     ) 3(        ھما   ) 2(      ھو     )1(          
 

زرق أرید ذلك القمیص األ -6   
كون الجملة الصحیحة :ذا حولت الجملة السابقة إلى النفى تإ      
  زرق   القمیص األ ذلـك لم أرد   )2(       رقلم أرید ذلك القمیص األز )1(    
زرق ما أراد ذلك القمیص األ   )4(    زرق   لن أرد ذلك القمیص األ) 3(      

 
إقرأ الفقرة واختر المجموعة التى فیھا التناسق التام :  -7  
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ھبا إلى ذلك ذھبا إلى الخضري وطلبا ثالثة كیلو من الخیار وكیلو من بامیا. وأخیرا ذ
  مثرى. الفاكھي واشتریا منھ بطیخة صغیرة وكیلو خوخ وكیلو ك
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 (New Syllabus)  
(Prototype Question  Papers) 

 

Wmfoia 

ish¨ u m%Yakj,g ms<s;=re imhkak' 

ms<s;=re m;%fha kshñ; ia:dkfha Tfí úNd. wxlh ,shkak 

ms<s;=re m;%fha msgqmi oS we;s Wmfoia o ie,ls,su;aj lshjkak 

01- isg 50 f;la jQ tla tla m%Yakhg 1" 2" 3 iy 4 hk ms<s;=rej,ska ksjeros fyda b;du;a .e<fmk fyda mss<s;=r 

f;dardf.k" th ms<s;=re m;%fha msgqmi oelafjk Wmfoia mrsos l;srhla (x) fhdod olajkak' 

mwpTWj;jy;fs;:  

• vy;yh tpdhf;fSf;Fk; tpil vOJf: 

• tpilj;jhspy; Fwpj;j ,lj;jpy; ckJ Rl;nlz;iz vOJf:	
• tpilj;jhspd; kWgf;fj;jpy; jug;gl;Ls;s mwpTWj;jy;fis ftdkhfg; gpd;gw;Wf:	
• 1 njhlf;fk; 50 tiuAs;s tpdhf;fs; xt;nthd;Wf;Fk; 1> 2> 3> 4 vd vz;zplg;gl;l 

tpilfspy; rhpahd my;yJ kpfg; nghUj;jkhd tpilaiaj; njhpTnra;J 
jug;gl;Ls;s mwpTWj;jy;fSf;fika tpilj;jhspy; mjidf; Fwpj;J epw;Fk; 

,yf;fj;jpd; kPJ Gs;sb (××			) ,Lf:	
Instructions: 

• Answer all questions. 
• Write your index Number in the space provided in the answer sheet. 
• Instructions are given on the back of the answer sheet. Follow those carefully. 
• In each of the questions 1 to 50  pick one of the alternatives from 1/  2/  3/  4 which is 

correct or most appropriate and mark your respond on the answer sheet with a 
cross (××			) on the number of the correct option in accordance with the instructions given 
on the back of the answer sheet.  
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)  أجب عن جمیع األسئلة  اآلتیة باختیار الجواب الصحیح (  

		اختر الكلمة التى تبدأ بالحرف القمري    1-  

   الدین ) 4(      الصبر )3(      الكشاف )2(    التراب    )1(         

ما ھو الجمع المناسب لكلمة " تاجر"    -2   

  تجر )4(     تجارة  )3(      تجاجیر) 2(      تجار )  1(         
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اللغة العربیة                    

1-الورقة  		  

2 -الورقة   

vy;yh tpdhf;fSf;Fk; tpil jUf: 	÷  m%%Yak ish,a,g u ms<s;=re imhkak' 

÷ vy;yh tpdhf;fSf;Fk; tpil jUf:

÷ Answer the all questions. 
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Wmfoia 

ish¨ u m%Yakj,g ms<s;=re imhkak' 

ms<s;=re m;%fha kshñ; ia:dkfha Tfí úNd. wxlh ,shkak 

ms<s;=re m;%fha msgqmi oS we;s Wmfoia o ie,ls,su;aj lshjkak 

01- isg 50 f;la jQ tla tla m%Yakhg 1" 2" 3 iy 4 hk ms<s;=rej,ska ksjeros fyda b;du;a .e<fmk fyda mss<s;=r 

f;dardf.k" th ms<s;=re m;%fha msgqmi oelafjk Wmfoia mrsos l;srhla (x) fhdod olajkak' 

mwpTWj;jy;fs;:  

• vy;yh tpdhf;fSf;Fk; tpil vOJf: 

• tpilj;jhspy; Fwpj;j ,lj;jpy; ckJ Rl;nlz;iz vOJf:	
• tpilj;jhspd; kWgf;fj;jpy; jug;gl;Ls;s mwpTWj;jy;fis ftdkhfg; gpd;gw;Wf:	
• 1 njhlf;fk; 50 tiuAs;s tpdhf;fs; xt;nthd;Wf;Fk; 1> 2> 3> 4 vd vz;zplg;gl;l 

tpilfspy; rhpahd my;yJ kpfg; nghUj;jkhd tpilaiaj; njhpTnra;J 
jug;gl;Ls;s mwpTWj;jy;fSf;fika tpilj;jhspy; mjidf; Fwpj;J epw;Fk; 

,yf;fj;jpd; kPJ Gs;sb (××			) ,Lf:	
Instructions: 

• Answer all questions. 
• Write your index Number in the space provided in the answer sheet. 
• Instructions are given on the back of the answer sheet. Follow those carefully. 
• In each of the questions 1 to 50  pick one of the alternatives from 1/  2/  3/  4 which is 

correct or most appropriate and mark your respond on the answer sheet with a 
cross (××			) on the number of the correct option in accordance with the instructions given 
on the back of the answer sheet.  
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المؤنث فیما یلي:الدال على عین اللفظ   -3  

    عین  )4(      بطن ) 3(    رأس  ) 2(          أنف )1(         
   
  "يحقیبتعادل :  أین حقیبتك؟ محمد : ھذه ھي " -4
   اختر اسم االشارة من الكلمات اآلتیة:          

ھذه  )4(       ھي ) 3(   حقیبتك  ) 2(        أین     )1(          
 

الفراغ بالضمیر المناسب  امإل -5  
.طبیبة  فى المستشفى --------ھذه أختي  و   

انتم ) 4(       ھي     ) 3(        ھما   ) 2(      ھو     )1(          
 

زرق أرید ذلك القمیص األ -6   
كون الجملة الصحیحة :ذا حولت الجملة السابقة إلى النفى تإ      
  زرق   القمیص األ ذلـك لم أرد   )2(       رقلم أرید ذلك القمیص األز )1(    
زرق ما أراد ذلك القمیص األ   )4(    زرق   لن أرد ذلك القمیص األ) 3(      

 
إقرأ الفقرة واختر المجموعة التى فیھا التناسق التام :  -7  

بن. ثم واشتریا منھ السكر والجبن والخبز واللفذھبا ،قذھب محمد وأبوه إلى السو      
بعد ذھبا إلى الجزار، واشتریا كیلوجراما من لحم الضأن وكیلوین من لحم الدجاج . و

ھبا إلى ذلك ذھبا إلى الخضري وطلبا ثالثة كیلو من الخیار وكیلو من بامیا. وأخیرا ذ
  مثرى. الفاكھي واشتریا منھ بطیخة صغیرة وكیلو خوخ وكیلو ك

            1                 2                       3                  4  

                                                                           
ة: " اعطني الوردة الحمراء التى فى الزھریة "  عین الصفة فى الجملة السابق -8  

الوردة )4(       الحمراء ) 3(       الزھریة) 2(      التى  )1(         
 

     اإلسم الممدود من الكلمات اآلتیة: عین  -9
سعاد) 4(      صحراء ) 3(         جنة  ) 2(      سلمى  )1(          

 
وتزكي النفس وتطھرھا      وتنشط روحا للجسم     -10  

مسلم بالعلم تنھى عن فحش أو سوء       وكمال ال           
یتحدث الشاعر فى البیت السابق؟ عمّ            

      	    الصالة  )4(    الحج   ) 3(    الزكاة  ) 2(     الصیام    )1(    

 البقال   الجزار

 السكر     الضأن

	الجبن    الدجاج

 الخضري       البقال

 الخبز     الجبن

	الخیار    الخوخ

    الجزار   الفاكھي

 الكمثرى     الخوخ

الدجاج       اللبن      	

 الفاكھي    الخضري     

 الضأن      بامیا

	بطیخة     الجبن
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  مثرى. الفاكھي واشتریا منھ بطیخة صغیرة وكیلو خوخ وكیلو ك
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      	    الصالة  )4(    الحج   ) 3(    الزكاة  ) 2(     الصیام    )1(    

 البقال   الجزار

 السكر     الضأن

	الجبن    الدجاج

 الخضري       البقال

 الخبز     الجبن

	الخیار    الخوخ

    الجزار   الفاكھي

 الكمثرى     الخوخ

الدجاج       اللبن      	

 الفاكھي    الخضري     

 الضأن      بامیا

	بطیخة     الجبن

2	
	

		    			 
المؤنث فیما یلي:الدال على عین اللفظ   -3  

    عین  )4(      بطن ) 3(    رأس  ) 2(          أنف )1(         
   
  "يحقیبتعادل :  أین حقیبتك؟ محمد : ھذه ھي " -4
   اختر اسم االشارة من الكلمات اآلتیة:          

ھذه  )4(       ھي ) 3(   حقیبتك  ) 2(        أین     )1(          
 

الفراغ بالضمیر المناسب  امإل -5  
.طبیبة  فى المستشفى --------ھذه أختي  و   

انتم ) 4(       ھي     ) 3(        ھما   ) 2(      ھو     )1(          
 

زرق أرید ذلك القمیص األ -6   
كون الجملة الصحیحة :ذا حولت الجملة السابقة إلى النفى تإ      
  زرق   القمیص األ ذلـك لم أرد   )2(       رقلم أرید ذلك القمیص األز )1(    
زرق ما أراد ذلك القمیص األ   )4(    زرق   لن أرد ذلك القمیص األ) 3(      

 
إقرأ الفقرة واختر المجموعة التى فیھا التناسق التام :  -7  
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  مثرى. الفاكھي واشتریا منھ بطیخة صغیرة وكیلو خوخ وكیلو ك
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mwG -1 ( Gjpa ghlj;jpl;lk;) 
 

G.C.E.(A/L) 2019 
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 (New Syllabus)  
(Prototype Question  Papers) 

 

Wmfoia 

ish¨ u m%Yakj,g ms<s;=re imhkak' 

ms<s;=re m;%fha kshñ; ia:dkfha Tfí úNd. wxlh ,shkak 

ms<s;=re m;%fha msgqmi oS we;s Wmfoia o ie,ls,su;aj lshjkak 

01- isg 50 f;la jQ tla tla m%Yakhg 1" 2" 3 iy 4 hk ms<s;=rej,ska ksjeros fyda b;du;a .e<fmk fyda mss<s;=r 

f;dardf.k" th ms<s;=re m;%fha msgqmi oelafjk Wmfoia mrsos l;srhla (x) fhdod olajkak' 

mwpTWj;jy;fs;:  

• vy;yh tpdhf;fSf;Fk; tpil vOJf: 

• tpilj;jhspy; Fwpj;j ,lj;jpy; ckJ Rl;nlz;iz vOJf:	
• tpilj;jhspd; kWgf;fj;jpy; jug;gl;Ls;s mwpTWj;jy;fis ftdkhfg; gpd;gw;Wf:	
• 1 njhlf;fk; 50 tiuAs;s tpdhf;fs; xt;nthd;Wf;Fk; 1> 2> 3> 4 vd vz;zplg;gl;l 

tpilfspy; rhpahd my;yJ kpfg; nghUj;jkhd tpilaiaj; njhpTnra;J 
jug;gl;Ls;s mwpTWj;jy;fSf;fika tpilj;jhspy; mjidf; Fwpj;J epw;Fk; 

,yf;fj;jpd; kPJ Gs;sb (××			) ,Lf:	
Instructions: 

• Answer all questions. 
• Write your index Number in the space provided in the answer sheet. 
• Instructions are given on the back of the answer sheet. Follow those carefully. 
• In each of the questions 1 to 50  pick one of the alternatives from 1/  2/  3/  4 which is 

correct or most appropriate and mark your respond on the answer sheet with a 
cross (××			) on the number of the correct option in accordance with the instructions given 
on the back of the answer sheet.  

 

I m;%h       tpdhj;jhs; - I   Paper –I 
 

)  أجب عن جمیع األسئلة  اآلتیة باختیار الجواب الصحیح (  

		اختر الكلمة التى تبدأ بالحرف القمري    1-  

   الدین ) 4(      الصبر )3(      الكشاف )2(    التراب    )1(         

ما ھو الجمع المناسب لكلمة " تاجر"    -2   

  تجر )4(     تجارة  )3(      تجاجیر) 2(      تجار )  1(         
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I m;%h       tpdhj;jhs; - I   Paper –I 
 

)  أجب عن جمیع األسئلة  اآلتیة باختیار الجواب الصحیح (  

		اختر الكلمة التى تبدأ بالحرف القمري    1-  

   الدین ) 4(      الصبر )3(      الكشاف )2(    التراب    )1(         

ما ھو الجمع المناسب لكلمة " تاجر"    -2   

  تجر )4(     تجارة  )3(      تجاجیر) 2(      تجار )  1(         

*  ප m<uq m%%Yakh we;=Ωj" II fldgiska m%Yak ;=kla o" III fldgiskA m%Yak folla o f;dardf.kමමm%Yak 

  yhlg ms<s;=re imhkak' 

*    Kjyhk; tpdhTf;Fk;> gFjp II ,y; %d;W tpdhf;fSf;Fk; gFjp III ,y; ,U 
tpdhf;fSf;Fkhf nkhj;jk; MW tpdhf;fSf;F tpil vOJf.

*    Answer question one and three questions from Part II, two questions from Part III and 

  answer six questions altogether.

I  fldgi $ 

1	
	

,yq;ifg; ghPl;irj; jpizf;fsk; 

fy;tpg; nghJj; juhju (c/ j ) g; ghPl;ir 2019  

mwG - II Kd;Ndhb tpdhf;fs; jahhpj;jy; ( Gjpa ghlj;jpl;lk;) 

G.C.E. (A/L) 2019 
 78  -     Arabic -    II 

(New Syllabus) 
(Prototype Question Papers) 

           පළ# %ශන්ය ද II fldgiska m%Yak ;=klg o III fldgiska m%Yak follgo iFGHණ m%Yak   

            yhlg ms<sතre imhkak'    

           gFjp I ,d; vy;yh tpdhf;fSf;Fk; > gFjp II ,y; %d;W tpdhf;fSf;Fk; gFjp  

           III ,y; ,U tpdhf;fSf;Fkhf nkhj;jk; MW tpdhf;fSf;F tpil vOJf. 

           Answer all questions from Part -I, three questions from Part - II and another  

           Two questions from Part -III. 

I fldgi / gFjp	-I		/		Part	-I القسم األول /   	
  جمیع األسئلة من ھذا القسم أجب عن

m<uqjk m%Yakhg ms<s;=re imhkak 
Kjyhk; gFjpapy; vy;yh tpdhf;fSf;Fk; tpil vOJf. 

Answer	all	questions	from	this	Part 
	

 اءاإلنش حیث الیقل العناصر المذكورة بمستعینا  عن واحد مما یأتيإنشاء أكتب    -أ  ) -1(س 

                                                                                                     : كلمة 200عن 

                                                                                (Marks 15)  

 مكارم األخالق  -1     

    تأثیرات األخالق الفاضلة  -  الحسنة خالقاأل  الحاجة إلى  -مكارم األخالق  أهمیة            

     يسیدى لیبمحمد قاسم   - 2    

 أفكاره نحو المجتمع اإلسالمي       -خدماته      -     میالده  ونشأته        

 سعید بن عامر -3    

   الدروس والعبر من حیاته   -والیته     -میالده ونشأته               

 اإلسالم دین التعایش - 4    

 -أهم الوسائل للتعایش   -الحاجة إلیه لدى المسلمین فى سریاللنكا  -مفهوم التعایش             

                                                األسوة الحسنة من السیرة النبویة للتعایش           

 I $ Part  I / 
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 اإلسالم دین التعایش - 4    

 -أهم الوسائل للتعایش   -الحاجة إلیه لدى المسلمین فى سریاللنكا  -مفهوم التعایش             

                                                األسوة الحسنة من السیرة النبویة للتعایش           

I fldgfia ishÆ u m%Yakj,g ms<s;=re imhkak' 

Kjyhk; gFjpapy; vy;yh tpdhf;fSf;Fk; tpil vOJf.

Answer all questions in part I. 
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 مكارم األخالق  -1     

    تأثیرات األخالق الفاضلة  -  الحسنة خالقاأل  الحاجة إلى  -مكارم األخالق  أهمیة            

     يسیدى لیبمحمد قاسم   - 2    

 أفكاره نحو المجتمع اإلسالمي       -خدماته      -     میالده  ونشأته        

 سعید بن عامر -3    

   الدروس والعبر من حیاته   -والیته     -میالده ونشأته               

 اإلسالم دین التعایش - 4    

 -أهم الوسائل للتعایش   -الحاجة إلیه لدى المسلمین فى سریاللنكا  -مفهوم التعایش             

                                                األسوة الحسنة من السیرة النبویة للتعایش           
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1.   fuu l:djg ijka fokak' Tn i;H oek .kSù' 

    ,e;jf; fijia ePq;fs; nrtpkLq;fs; cz;iikia mwpe;Jnfhs;tPu;fs;. 

    Listen to this story and you will know the truth.

2.   bírdySï ^wf,hs& uia‚≥,a yrdu f.dv ke.Sfuka miqj wlaid m,a,sh f.dv ke.=fõ h' 

    ,g;wh`Pk; (miy) mth;fs; k];[pJy; `whikf; fl;bajd; gpd; k];[pJy; 

 mf;]hitf; fl;bdhu;.

    Ibrahim (alai) built the Aqsa Mosque after he built the Masjid Al Haram.

3.   ug iudfjkak' fld<U foig .uka lrk ≥ï˙h l=uk fõ,djg msg;afõ o@

     kd;dpf;fTk;> nfhOk;Gf;fhd mLj;j Gifapujk; vg;NghJ Gwg;gLk;?
     Excuse me, when does the train to Colombo leave?

4.  m˙.Kl l%Svd b;d mq≥u iys;hs' m˙.Kl rEmjdyskshg jvd fyd|hs'

    fzpdp tpisahl;Lf;fs; kpfTk; Rthurpakhdit. njhiyf;fhl;rpia tpl 

 fzpdpfs; kpfr; rpwe;jd.

    Computer games are wonderful. The computer is better than the television.2	
	

 ( ب) ترجم ما یأتي:           

             (10 Marks)    

   .                 قیام اللیل توضأ أفراد األسرة جمیعا وصلوا سنةبساعتین. ستیقظت األسرة قبل أذان الفجر ا -1

منها  الركاب  فى مطار الملك عبد العزیز بجدة فأسرعت إلیها الحافلتان لنقل هبطت الطائرة -2

 إلى صالة الوصول. 

ر والخیا خضروات الیوم طازجة وكثیرة ، والثمن رخیص. الخضري یبیع الطماطم والجزر -3

  الخضروات. وغیرها من

بینما نحن كذلك إذ ظهر لنا طفل صغیر ال یتجاوز التاسعة من عمره . -4  

 مد : أرقد فى السریر وخذ الدواء بالنظام واشرب الحلیب الدافئ قال الطبیب لمح -5    

 وال تتحرك كثیرا .    

 

 عرب ما یأتي : (ج) 

(10 Marks)  

1.    fuu l:djg ijka fokak' Tn i;H oek .kSjS  
       khzth;fNs> ,e;jf; fijia ePq;fs; nrtpkLq;fs; cz;iikia 

     mwpe;Jnfhs;tPh;fs;. . 

       Students, listen to this story and you will know the truth. 

  2.    bnsrdySus (wf,hs) uiscdoq,a yrdud f.dv ke.Sfuka miqj wlaid m,a,sh f.dv 
      ke.=fjsh 
       ,g;wh`Pk; (miy) mth;fs; k];[pJy; `whikf; fl;bajd; gpd;  
       k];[pJy; mf;]hitf; fl;bdhh;. 

       Ibrahim (alai) built the Aqsa Mosque after he built the Masjid Al-Haram 

3. .  ug iud fjkak' fld<U fohg .uka lrk oquarsh l=uk fjs,djg 
     msg;afjao@ 
     kd;dpf;fTk;> nfhOk;Gf;fhd mLj;j Gifapujk; vg;NghJ Gwg;gLk;. 

      Excuse me, when is the next train to Colombo leaving? 2	
	

 ( ب) ترجم ما یأتي:           

             (10 Marks)    

   .                 قیام اللیل توضأ أفراد األسرة جمیعا وصلوا سنةبساعتین. ستیقظت األسرة قبل أذان الفجر ا -1

منها  الركاب  فى مطار الملك عبد العزیز بجدة فأسرعت إلیها الحافلتان لنقل هبطت الطائرة -2

 إلى صالة الوصول. 

ر والخیا خضروات الیوم طازجة وكثیرة ، والثمن رخیص. الخضري یبیع الطماطم والجزر -3

  الخضروات. وغیرها من

بینما نحن كذلك إذ ظهر لنا طفل صغیر ال یتجاوز التاسعة من عمره . -4  

 مد : أرقد فى السریر وخذ الدواء بالنظام واشرب الحلیب الدافئ قال الطبیب لمح -5    

 وال تتحرك كثیرا .    

 

 عرب ما یأتي : (ج) 

(10 Marks)  

1.    fuu l:djg ijka fokak' Tn i;H oek .kSjS  
       khzth;fNs> ,e;jf; fijia ePq;fs; nrtpkLq;fs; cz;iikia 

     mwpe;Jnfhs;tPh;fs;. . 

       Students, listen to this story and you will know the truth. 

  2.    bnsrdySus (wf,hs) uiscdoq,a yrdud f.dv ke.Sfuka miqj wlaid m,a,sh f.dv 
      ke.=fjsh 
       ,g;wh`Pk; (miy) mth;fs; k];[pJy; `whikf; fl;bajd; gpd;  
       k];[pJy; mf;]hitf; fl;bdhh;. 

       Ibrahim (alai) built the Aqsa Mosque after he built the Masjid Al-Haram 

3. .  ug iud fjkak' fld<U fohg .uka lrk oquarsh l=uk fjs,djg 
     msg;afjao@ 
     kd;dpf;fTk;> nfhOk;Gf;fhd mLj;j Gifapujk; vg;NghJ Gwg;gLk;. 

      Excuse me, when is the next train to Colombo leaving? 

2	
	

 ( ب) ترجم ما یأتي:           

             (10 Marks)    

   .                 قیام اللیل توضأ أفراد األسرة جمیعا وصلوا سنةبساعتین. ستیقظت األسرة قبل أذان الفجر ا -1

منها  الركاب  فى مطار الملك عبد العزیز بجدة فأسرعت إلیها الحافلتان لنقل هبطت الطائرة -2

 إلى صالة الوصول. 

ر والخیا خضروات الیوم طازجة وكثیرة ، والثمن رخیص. الخضري یبیع الطماطم والجزر -3

  الخضروات. وغیرها من

بینما نحن كذلك إذ ظهر لنا طفل صغیر ال یتجاوز التاسعة من عمره . -4  

 مد : أرقد فى السریر وخذ الدواء بالنظام واشرب الحلیب الدافئ قال الطبیب لمح -5    

 وال تتحرك كثیرا .    

 

 عرب ما یأتي : (ج) 

(10 Marks)  

1.    fuu l:djg ijka fokak' Tn i;H oek .kSjS  
       khzth;fNs> ,e;jf; fijia ePq;fs; nrtpkLq;fs; cz;iikia 

     mwpe;Jnfhs;tPh;fs;. . 

       Students, listen to this story and you will know the truth. 

  2.    bnsrdySus (wf,hs) uiscdoq,a yrdud f.dv ke.Sfuka miqj wlaid m,a,sh f.dv 
      ke.=fjsh 
       ,g;wh`Pk; (miy) mth;fs; k];[pJy; `whikf; fl;bajd; gpd;  
       k];[pJy; mf;]hitf; fl;bdhh;. 

       Ibrahim (alai) built the Aqsa Mosque after he built the Masjid Al-Haram 

3. .  ug iud fjkak' fld<U fohg .uka lrk oquarsh l=uk fjs,djg 
     msg;afjao@ 
     kd;dpf;fTk;> nfhOk;Gf;fhd mLj;j Gifapujk; vg;NghJ Gwg;gLk;. 

      Excuse me, when is the next train to Colombo leaving? 
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5.   N+f.da, úoHd .=re;=ud mka;s ldurhg we;=,a jqfKah' isiqka wdikj,ska ke.S isáhy' 

      Gtpapay; Mrphpau; tFg;gpDs; Eioe;jhu;. khztu;fs; jq;fspd; fjpiufspypUe;J 

  vOe;J epd;whu;fs;.  

      The Geography teacher entered the class room. The students stood up.

 

3	
	

4.  mrs.Kl l%Svd b;d mqoqu iys;hs' mrs.Kl rEmjdyskshg jvd fyd|hs' 
    fzdp tpisahl;Lf;fs; kpfTk; Rthur\;akhdit 
   njhiyf;fhl;rpia tpl fzzpfs; kpfr; rpwe;jd. 

    Computer games are wonderful. The computer is better than the television. 

5.  N+f.da, jsoHd .=re;=ud mka;s ldurhg we;=<a jqfkah' isiqka wdikj,ska  

     ke.S isgqy'  
    Gtpapay; Mrphpah; tFg;gpDs; Eioe;jhh;. khzth;fs; jq;fspd; 
  fjpiufspypUe;J vOe;J epd;whh;fs;.   
   The Geography teacher entered the class room. The students stood up. 

 

 :تلیها (د) إقرأ القصیدة ثم أجب عن األسئلة التى 

     (Marks 5) 
   صالةـــــــــــــــــــــــلأن أداء   ــمـنا       لـــــداء  أذان أعـــــــــــــــنب   

                          تعلو شاهقة الدرجات       من مئذنة   والصوت أتى

 ور بلیل یغشاهاـــــــــوالن  بأعالها        صبـنُ  اللـــوه                           

                         عند المحراب لها متعة    وجمال المسجد روضته               

                         یوم الجمعة طبةفىوالخ      و درجات   ــلــــــر یعـــوالمنب           

                                   ظمــــنتـــوبصف صالة ن        بخشوع أدخل مسجــــدنا                     

                     رمـــؤاخى الناس ونحتــون        ـجـــد یجمعــنا حبا ــوالمس                    

           

 :  األسئلة 

 . ما هو النداء المذكور فى القصیدة السابقة .؟1

 . كیف وصف الشاعر المئذنة فى القصیدة ؟ 2

 . ماذا یفعل الهالل فى اللیل ؟ 3

 . متى وكیف یدخل الشاعر المسجد ؟ 4

 قلوب المصلین ؟  ربط المسجد بین . كیف ی5

    

 

3	
	

4.  mrs.Kl l%Svd b;d mqoqu iys;hs' mrs.Kl rEmjdyskshg jvd fyd|hs' 
    fzdp tpisahl;Lf;fs; kpfTk; Rthur\;akhdit 
   njhiyf;fhl;rpia tpl fzzpfs; kpfr; rpwe;jd. 

    Computer games are wonderful. The computer is better than the television. 

5.  N+f.da, jsoHd .=re;=ud mka;s ldurhg we;=<a jqfkah' isiqka wdikj,ska  

     ke.S isgqy'  
    Gtpapay; Mrphpah; tFg;gpDs; Eioe;jhh;. khzth;fs; jq;fspd; 
  fjpiufspypUe;J vOe;J epd;whh;fs;.   
   The Geography teacher entered the class room. The students stood up. 

 

 :تلیها (د) إقرأ القصیدة ثم أجب عن األسئلة التى 

     (Marks 5) 
   صالةـــــــــــــــــــــــلأن أداء   ــمـنا       لـــــداء  أذان أعـــــــــــــــنب   

                          تعلو شاهقة الدرجات       من مئذنة   والصوت أتى

 ور بلیل یغشاهاـــــــــوالن  بأعالها        صبـنُ  اللـــوه                           

                         عند المحراب لها متعة    وجمال المسجد روضته               

                         یوم الجمعة طبةفىوالخ      و درجات   ــلــــــر یعـــوالمنب           

                                   ظمــــنتـــوبصف صالة ن        بخشوع أدخل مسجــــدنا                     

                     رمـــؤاخى الناس ونحتــون        ـجـــد یجمعــنا حبا ــوالمس                    

           

 :  األسئلة 

 . ما هو النداء المذكور فى القصیدة السابقة .؟1

 . كیف وصف الشاعر المئذنة فى القصیدة ؟ 2

 . ماذا یفعل الهالل فى اللیل ؟ 3

 . متى وكیف یدخل الشاعر المسجد ؟ 4

 قلوب المصلین ؟  ربط المسجد بین . كیف ی5

    

 

3	
	

4.  mrs.Kl l%Svd b;d mqoqu iys;hs' mrs.Kl rEmjdyskshg jvd fyd|hs' 
    fzdp tpisahl;Lf;fs; kpfTk; Rthur\;akhdit 
   njhiyf;fhl;rpia tpl fzzpfs; kpfr; rpwe;jd. 

    Computer games are wonderful. The computer is better than the television. 

5.  N+f.da, jsoHd .=re;=ud mka;s ldurhg we;=<a jqfkah' isiqka wdikj,ska  

     ke.S isgqy'  
    Gtpapay; Mrphpah; tFg;gpDs; Eioe;jhh;. khzth;fs; jq;fspd; 
  fjpiufspypUe;J vOe;J epd;whh;fs;.   
   The Geography teacher entered the class room. The students stood up. 

 

 :تلیها (د) إقرأ القصیدة ثم أجب عن األسئلة التى 

     (Marks 5) 
   صالةـــــــــــــــــــــــلأن أداء   ــمـنا       لـــــداء  أذان أعـــــــــــــــنب   

                          تعلو شاهقة الدرجات       من مئذنة   والصوت أتى

 ور بلیل یغشاهاـــــــــوالن  بأعالها        صبـنُ  اللـــوه                           

                         عند المحراب لها متعة    وجمال المسجد روضته               

                         یوم الجمعة طبةفىوالخ      و درجات   ــلــــــر یعـــوالمنب           

                                   ظمــــنتـــوبصف صالة ن        بخشوع أدخل مسجــــدنا                     

                     رمـــؤاخى الناس ونحتــون        ـجـــد یجمعــنا حبا ــوالمس                    

           

 :  األسئلة 

 . ما هو النداء المذكور فى القصیدة السابقة .؟1

 . كیف وصف الشاعر المئذنة فى القصیدة ؟ 2

 . ماذا یفعل الهالل فى اللیل ؟ 3

 . متى وكیف یدخل الشاعر المسجد ؟ 4

 قلوب المصلین ؟  ربط المسجد بین . كیف ی5

    

 

3	
	

4.  mrs.Kl l%Svd b;d mqoqu iys;hs' mrs.Kl rEmjdyskshg jvd fyd|hs' 
    fzdp tpisahl;Lf;fs; kpfTk; Rthur\;akhdit 
   njhiyf;fhl;rpia tpl fzzpfs; kpfr; rpwe;jd. 

    Computer games are wonderful. The computer is better than the television. 

5.  N+f.da, jsoHd .=re;=ud mka;s ldurhg we;=<a jqfkah' isiqka wdikj,ska  

     ke.S isgqy'  
    Gtpapay; Mrphpah; tFg;gpDs; Eioe;jhh;. khzth;fs; jq;fspd; 
  fjpiufspypUe;J vOe;J epd;whh;fs;.   
   The Geography teacher entered the class room. The students stood up. 

 

 :تلیها (د) إقرأ القصیدة ثم أجب عن األسئلة التى 

     (Marks 5) 
   صالةـــــــــــــــــــــــلأن أداء   ــمـنا       لـــــداء  أذان أعـــــــــــــــنب   

                          تعلو شاهقة الدرجات       من مئذنة   والصوت أتى

 ور بلیل یغشاهاـــــــــوالن  بأعالها        صبـنُ  اللـــوه                           

                         عند المحراب لها متعة    وجمال المسجد روضته               

                         یوم الجمعة طبةفىوالخ      و درجات   ــلــــــر یعـــوالمنب           

                                   ظمــــنتـــوبصف صالة ن        بخشوع أدخل مسجــــدنا                     

                     رمـــؤاخى الناس ونحتــون        ـجـــد یجمعــنا حبا ــوالمس                    

           

 :  األسئلة 

 . ما هو النداء المذكور فى القصیدة السابقة .؟1

 . كیف وصف الشاعر المئذنة فى القصیدة ؟ 2

 . ماذا یفعل الهالل فى اللیل ؟ 3

 . متى وكیف یدخل الشاعر المسجد ؟ 4

 قلوب المصلین ؟  ربط المسجد بین . كیف ی5
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    II  fldgi $

4	
	

II fldgi /  gFjp -II  / Part -II/ القسم الثاني 

 أسئلة فقط من هذا القسم   ثالثةأجب عن  

fuu fldgiskq m%Yak ;=klg muKla ms<;=re imhkak 

,g;gFjpapypUe;J %d;W tpdhf;fSf;F kl;Lk; tpil vOJf: 

Answer three questions only from this Part  

 :بالجمل التامة  جب عن األسئلة التى تحتهاإقرأ الفقرة ثم أ  )-2س (

(10 Marks)  

ون یر وظن أنهم یلعببینما كان محمد عائدا إلى بیته شاهد مجموعة من األوالد مجتمعین حول كلب صغ     

 ولما أبى التصرف السیئالد عن هذا مد األو مح ه ویعذبونه فنهىهم وجدهم یضربونما اقترب منمعه ولكن عند

یه أة التى أخبر عنها رسول هللا صلى هللا علمر لاألوالد أن یكفوا عن تصرفاتهم قال محمد ألم تسمعوا قصة ا

من  فبدال ، ن إمرأة كانت تملك هرةأ ،مد: القصةقال مح . ، أخبرنا بهاوسلم. قال األوالد بصوت واحد :  ال

من  والشراب وظلت الهرة تعانيعام امها قامت بحبسها ومنعت عنها الطعطایتها واإلعتناء بها ، وبدال من إعر 

ال ق النار ألنها أساءت معاملة الهرة. ع والعطش أیاما ولیال حتى فارقت الحیاة ، فكان جزاء المرأة دخولالجو 

تأكل من  هاطعمتها وال هي تركتحبستها فال هي أهرة  علیه وسلم : "دخلت إمرأة النار في رسول هللا صلى هللا

یجب علینا أال نؤذي  ، كالمك صحیح : قال األوالد .. فكیف أنتم الذین تعذبون الحیوان"حشاش األرض

                                                                                              .  انا به دیننا، شكرا لك یا محمد على النصیحة، بل نعتني ونرتفق بها فهذا ما أوصالحیوانات

 :األسئلة

 . ماذا كان األوالد یفعلون بالكلب الصغیر؟1

 . ماذا طلب محمد من األوالد وهل استجابوا له ؟ 2

 . لمن ترجع القصة التى حكاها محمد لألوالد ؟ 3

 . لماذا كانت معاملة المرأة للهرة سیئة ؟ 4

 . ما هي العبرة من هذه القصة ؟ 5

 

 II  $ Part  II / 

4	
	

II fldgi /  gFjp -II  / Part -II/ القسم الثاني 

 أسئلة فقط من هذا القسم   ثالثةأجب عن  

fuu fldgiskq m%Yak ;=klg muKla ms<;=re imhkak 

,g;gFjpapypUe;J %d;W tpdhf;fSf;F kl;Lk; tpil vOJf: 

Answer three questions only from this Part  

 :بالجمل التامة  جب عن األسئلة التى تحتهاإقرأ الفقرة ثم أ  )-2س (

(10 Marks)  

ون یر وظن أنهم یلعببینما كان محمد عائدا إلى بیته شاهد مجموعة من األوالد مجتمعین حول كلب صغ     

 ولما أبى التصرف السیئالد عن هذا مد األو مح ه ویعذبونه فنهىهم وجدهم یضربونما اقترب منمعه ولكن عند

یه أة التى أخبر عنها رسول هللا صلى هللا علمر لاألوالد أن یكفوا عن تصرفاتهم قال محمد ألم تسمعوا قصة ا

من  فبدال ، ن إمرأة كانت تملك هرةأ ،مد: القصةقال مح . ، أخبرنا بهاوسلم. قال األوالد بصوت واحد :  ال

من  والشراب وظلت الهرة تعانيعام امها قامت بحبسها ومنعت عنها الطعطایتها واإلعتناء بها ، وبدال من إعر 

ال ق النار ألنها أساءت معاملة الهرة. ع والعطش أیاما ولیال حتى فارقت الحیاة ، فكان جزاء المرأة دخولالجو 

تأكل من  هاطعمتها وال هي تركتحبستها فال هي أهرة  علیه وسلم : "دخلت إمرأة النار في رسول هللا صلى هللا

یجب علینا أال نؤذي  ، كالمك صحیح : قال األوالد .. فكیف أنتم الذین تعذبون الحیوان"حشاش األرض

                                                                                              .  انا به دیننا، شكرا لك یا محمد على النصیحة، بل نعتني ونرتفق بها فهذا ما أوصالحیوانات

 :األسئلة

 . ماذا كان األوالد یفعلون بالكلب الصغیر؟1

 . ماذا طلب محمد من األوالد وهل استجابوا له ؟ 2

 . لمن ترجع القصة التى حكاها محمد لألوالد ؟ 3

 . لماذا كانت معاملة المرأة للهرة سیئة ؟ 4

 . ما هي العبرة من هذه القصة ؟ 5

 

  

              පපප

*  m%Yak ;=klg muKla ms<;=re imhkak' 

*  ,g;gFjpapypUe;J %d;W tpdhf;fSf;F kl;Lk; tpil vOJf:

*  Answer only three questions. 
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II fldgi /  gFjp -II  / Part -II/ القسم الثاني 

 أسئلة فقط من هذا القسم   ثالثةأجب عن  

fuu fldgiskq m%Yak ;=klg muKla ms<;=re imhkak 

,g;gFjpapypUe;J %d;W tpdhf;fSf;F kl;Lk; tpil vOJf: 

Answer three questions only from this Part  

 :بالجمل التامة  جب عن األسئلة التى تحتهاإقرأ الفقرة ثم أ  )-2س (

(10 Marks)  

ون یر وظن أنهم یلعببینما كان محمد عائدا إلى بیته شاهد مجموعة من األوالد مجتمعین حول كلب صغ     

 ولما أبى التصرف السیئالد عن هذا مد األو مح ه ویعذبونه فنهىهم وجدهم یضربونما اقترب منمعه ولكن عند

یه أة التى أخبر عنها رسول هللا صلى هللا علمر لاألوالد أن یكفوا عن تصرفاتهم قال محمد ألم تسمعوا قصة ا

من  فبدال ، ن إمرأة كانت تملك هرةأ ،مد: القصةقال مح . ، أخبرنا بهاوسلم. قال األوالد بصوت واحد :  ال

من  والشراب وظلت الهرة تعانيعام امها قامت بحبسها ومنعت عنها الطعطایتها واإلعتناء بها ، وبدال من إعر 

ال ق النار ألنها أساءت معاملة الهرة. ع والعطش أیاما ولیال حتى فارقت الحیاة ، فكان جزاء المرأة دخولالجو 

تأكل من  هاطعمتها وال هي تركتحبستها فال هي أهرة  علیه وسلم : "دخلت إمرأة النار في رسول هللا صلى هللا

یجب علینا أال نؤذي  ، كالمك صحیح : قال األوالد .. فكیف أنتم الذین تعذبون الحیوان"حشاش األرض

                                                                                              .  انا به دیننا، شكرا لك یا محمد على النصیحة، بل نعتني ونرتفق بها فهذا ما أوصالحیوانات

 :األسئلة

 . ماذا كان األوالد یفعلون بالكلب الصغیر؟1

 . ماذا طلب محمد من األوالد وهل استجابوا له ؟ 2

 . لمن ترجع القصة التى حكاها محمد لألوالد ؟ 3

 . لماذا كانت معاملة المرأة للهرة سیئة ؟ 4

 . ما هي العبرة من هذه القصة ؟ 5

 4	
	

II fldgi /  gFjp -II  / Part -II/ القسم الثاني 

 أسئلة فقط من هذا القسم   ثالثةأجب عن  

fuu fldgiskq m%Yak ;=klg muKla ms<;=re imhkak 

,g;gFjpapypUe;J %d;W tpdhf;fSf;F kl;Lk; tpil vOJf: 

Answer three questions only from this Part  

 :بالجمل التامة  جب عن األسئلة التى تحتهاإقرأ الفقرة ثم أ  )-2س (

(10 Marks)  

ون یر وظن أنهم یلعببینما كان محمد عائدا إلى بیته شاهد مجموعة من األوالد مجتمعین حول كلب صغ     

 ولما أبى التصرف السیئالد عن هذا مد األو مح ه ویعذبونه فنهىهم وجدهم یضربونما اقترب منمعه ولكن عند

یه أة التى أخبر عنها رسول هللا صلى هللا علمر لاألوالد أن یكفوا عن تصرفاتهم قال محمد ألم تسمعوا قصة ا

من  فبدال ، ن إمرأة كانت تملك هرةأ ،مد: القصةقال مح . ، أخبرنا بهاوسلم. قال األوالد بصوت واحد :  ال

من  والشراب وظلت الهرة تعانيعام امها قامت بحبسها ومنعت عنها الطعطایتها واإلعتناء بها ، وبدال من إعر 

ال ق النار ألنها أساءت معاملة الهرة. ع والعطش أیاما ولیال حتى فارقت الحیاة ، فكان جزاء المرأة دخولالجو 

تأكل من  هاطعمتها وال هي تركتحبستها فال هي أهرة  علیه وسلم : "دخلت إمرأة النار في رسول هللا صلى هللا

یجب علینا أال نؤذي  ، كالمك صحیح : قال األوالد .. فكیف أنتم الذین تعذبون الحیوان"حشاش األرض

                                                                                              .  انا به دیننا، شكرا لك یا محمد على النصیحة، بل نعتني ونرتفق بها فهذا ما أوصالحیوانات

 :األسئلة

 . ماذا كان األوالد یفعلون بالكلب الصغیر؟1

 . ماذا طلب محمد من األوالد وهل استجابوا له ؟ 2

 . لمن ترجع القصة التى حكاها محمد لألوالد ؟ 3

 . لماذا كانت معاملة المرأة للهرة سیئة ؟ 4

 . ما هي العبرة من هذه القصة ؟ 5
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 : كبأسلوب كل واحد مما یأتيجملة مفیدة بكون )  -3س (

(10 Marks)  

 ) تسع عشرة  5)  المعالم السیاسیة       4 تفقنا   ) إ3 ) ألن      2 ) أجاب    1  

     لع ـــیخ    ) 10 مزرعة  ) 9  ) البعثة الدبلوماسیة 8طات  ) المخطو 7 ) الخبرة   6 

 

 كلمة  100أكتب رسالة تهنئة بعید الفطر إلى صدیقك بحیث ال تقل عن  ) -4س (

 أو

         كلمة 100ندیقك لزیارة قریتك بحیث ال تقل عأكتب رسالة تدعو فیها ص       

(10 Marks)  

 

 وارا تحت واحد مما یأتي بحیث ال تقل المحادثة بین الطرفین عنأكتب ح ) - 5س( 

    خمس محادثات.             

(10 Marks)  

  . الحوار بین البائع والمشتري فى دكان المالبس .1      

 . الفصل ه منعن غیاب والطالب المدرس . الحوار بین2      

 .. الحوار بین األب واألم عن زیادة فاتورة الكهرباء3      
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    III  fldgi $ gFjp III $ Part  III  / 
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III fldgi  / gFjp -III / Part -III / القسم الثالث 

 فقط من هذا القسم   سؤالینعن  أجب 

fuu fldgiska m%Yak follg muKla ms<s;=re imhkak 

,g;gFjpapypUe;J ,uz;L tpdhf;fSf;F kl;Lk; tpil vOJf: 

Answer two questions only from this Part  

لتأشیرة واإلقامة ثم أجب عن لحصول على اإقرأ اإلستمارة الملحقة المتعلقة با) -6(س

    مع مالحظة ما یتعلق بها:األسئلة اآلتیة 

 

Application form                                 

Marks 15)( 

 (أ) اسم الدولة والمدینة ونوع التأشیرة الذى تطلبه . -1     

 (ب) عنوان مكان اإلقامة ومدة الزیارة .         

  (أ) الوظیفة الحالیة ومكان الوظیفة . -2      

 المهارات الخاصة بك (ب)           

 الدول األخرى التى زرتها وسبب السفر. (أ)    - 3      

 (ب) الدیانة ومكان وتاریخ الوالدة.             

 لشهادة الطبیة الملحقة .ل مختصر وصف - 4      

    یره.تمنع حملها بسبب األمان وغ التى األشیاء -5      
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III fldgi  / gFjp -III / Part -III / القسم الثالث 

 فقط من هذا القسم   سؤالینعن  أجب 

fuu fldgiska m%Yak follg muKla ms<s;=re imhkak 

,g;gFjpapypUe;J ,uz;L tpdhf;fSf;F kl;Lk; tpil vOJf: 

Answer two questions only from this Part  

لتأشیرة واإلقامة ثم أجب عن لحصول على اإقرأ اإلستمارة الملحقة المتعلقة با) -6(س

    مع مالحظة ما یتعلق بها:األسئلة اآلتیة 

 

Application form                                 

Marks 15)( 

 (أ) اسم الدولة والمدینة ونوع التأشیرة الذى تطلبه . -1     

 (ب) عنوان مكان اإلقامة ومدة الزیارة .         

  (أ) الوظیفة الحالیة ومكان الوظیفة . -2      

 المهارات الخاصة بك (ب)           

 الدول األخرى التى زرتها وسبب السفر. (أ)    - 3      

 (ب) الدیانة ومكان وتاریخ الوالدة.             

 لشهادة الطبیة الملحقة .ل مختصر وصف - 4      

    یره.تمنع حملها بسبب األمان وغ التى األشیاء -5      

  

 

 

                        පපප

*  m%Yak follg muKla ms<;=re imhkak' 

*  ,g;gFjpapypUe;J ,uz;L tpdhf;fSf;F kl;Lk; tpil vOJf:

*  Answer only two questions. 
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III fldgi  / gFjp -III / Part -III / القسم الثالث 

 فقط من هذا القسم   سؤالینعن  أجب 

fuu fldgiska m%Yak follg muKla ms<s;=re imhkak 

,g;gFjpapypUe;J ,uz;L tpdhf;fSf;F kl;Lk; tpil vOJf: 

Answer two questions only from this Part  

لتأشیرة واإلقامة ثم أجب عن لحصول على اإقرأ اإلستمارة الملحقة المتعلقة با) -6(س

    مع مالحظة ما یتعلق بها:األسئلة اآلتیة 

 

Application form                                 

Marks 15)( 

 (أ) اسم الدولة والمدینة ونوع التأشیرة الذى تطلبه . -1     

 (ب) عنوان مكان اإلقامة ومدة الزیارة .         

  (أ) الوظیفة الحالیة ومكان الوظیفة . -2      

 المهارات الخاصة بك (ب)           

 الدول األخرى التى زرتها وسبب السفر. (أ)    - 3      

 (ب) الدیانة ومكان وتاریخ الوالدة.             

 لشهادة الطبیة الملحقة .ل مختصر وصف - 4      

    یره.تمنع حملها بسبب األمان وغ التى األشیاء -5      

  

 

 

6	
	

III fldgi  / gFjp -III / Part -III / القسم الثالث 

 فقط من هذا القسم   سؤالینعن  أجب 

fuu fldgiska m%Yak follg muKla ms<s;=re imhkak 

,g;gFjpapypUe;J ,uz;L tpdhf;fSf;F kl;Lk; tpil vOJf: 

Answer two questions only from this Part  

لتأشیرة واإلقامة ثم أجب عن لحصول على اإقرأ اإلستمارة الملحقة المتعلقة با) -6(س

    مع مالحظة ما یتعلق بها:األسئلة اآلتیة 

 

Application form                                 

Marks 15)( 

 (أ) اسم الدولة والمدینة ونوع التأشیرة الذى تطلبه . -1     

 (ب) عنوان مكان اإلقامة ومدة الزیارة .         

  (أ) الوظیفة الحالیة ومكان الوظیفة . -2      

 المهارات الخاصة بك (ب)           

 الدول األخرى التى زرتها وسبب السفر. (أ)    - 3      

 (ب) الدیانة ومكان وتاریخ الوالدة.             

 لشهادة الطبیة الملحقة .ل مختصر وصف - 4      

    یره.تمنع حملها بسبب األمان وغ التى األشیاء -5      
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III fldgi  / gFjp -III / Part -III / القسم الثالث 

 فقط من هذا القسم   سؤالینعن  أجب 

fuu fldgiska m%Yak follg muKla ms<s;=re imhkak 

,g;gFjpapypUe;J ,uz;L tpdhf;fSf;F kl;Lk; tpil vOJf: 

Answer two questions only from this Part  

لتأشیرة واإلقامة ثم أجب عن لحصول على اإقرأ اإلستمارة الملحقة المتعلقة با) -6(س

    مع مالحظة ما یتعلق بها:األسئلة اآلتیة 

 

Application form                                 

Marks 15)( 

 (أ) اسم الدولة والمدینة ونوع التأشیرة الذى تطلبه . -1     

 (ب) عنوان مكان اإلقامة ومدة الزیارة .         

  (أ) الوظیفة الحالیة ومكان الوظیفة . -2      

 المهارات الخاصة بك (ب)           

 الدول األخرى التى زرتها وسبب السفر. (أ)    - 3      

 (ب) الدیانة ومكان وتاریخ الوالدة.             

 لشهادة الطبیة الملحقة .ل مختصر وصف - 4      

    یره.تمنع حملها بسبب األمان وغ التى األشیاء -5      
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 اآلتیة: المنظر الذى تراه فى الصورة السابقة متضمنا األفكار مفصال) صف -7(س

                                                                       (Marks 15)     

  .الموقع الذى یقع فیه المنظر -أ    

  .التى یقوم بها األفراد فى الصورةالنشاطات  -ب   

 .ء المختلفة التى تراها فى الصورةاألشیا -ج    

 

 اكتب تقریرا عن واحد مما یأتى :   )-8(س 

                                                        (Marks15) 

               ة إلى حدیقة الحیوانات  زیار - أ     

 مسابقة ریاضیة فى مدرستك -ب    

 معرض المدرسة -ج     
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Picture  

 

 

 

 

 

 

 اآلتیة: المنظر الذى تراه فى الصورة السابقة متضمنا األفكار مفصال) صف -7(س

                                                                       (Marks 15)     

  .الموقع الذى یقع فیه المنظر -أ    

  .التى یقوم بها األفراد فى الصورةالنشاطات  -ب   

 .ء المختلفة التى تراها فى الصورةاألشیا -ج    

 

 اكتب تقریرا عن واحد مما یأتى :   )-8(س 

                                                        (Marks15) 

               ة إلى حدیقة الحیوانات  زیار - أ     

 مسابقة ریاضیة فى مدرستك -ب    

 معرض المدرسة -ج     
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اآلتیة:متضمنا األفكار الذى تراه فى الصورة منظر) صف مفصال ال-7(س 	

	
 15( 	Marks) 

 

  الموقع الذى یقع فیھ المنظر -أ    

  التى یقوم بھا األفراد فى الصورةالنشاطات  -ب   

ء المختلفة التى تراھا فى الصورةاألشیا -ج      

 

)-8(س  		

اكتب تقریرا عن واحد مما یأتى :     

15( 	Marks) 

               رحلة إلى حدیقة الحیوانات   -أ     

مسابقة ریاضیة فى مدرستك -ب      

معرض المدرسة -ج       
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Picture  

 

 

 

 

 

 

 اآلتیة: المنظر الذى تراه فى الصورة السابقة متضمنا األفكار مفصال) صف -7(س

                                                                       (Marks 15)     

  .الموقع الذى یقع فیه المنظر -أ    

  .التى یقوم بها األفراد فى الصورةالنشاطات  -ب   

 .ء المختلفة التى تراها فى الصورةاألشیا -ج    

 

 اكتب تقریرا عن واحد مما یأتى :   )-8(س 

                                                        (Marks15) 

               ة إلى حدیقة الحیوانات  زیار - أ     

 مسابقة ریاضیة فى مدرستك -ب    

 معرض المدرسة -ج     
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 اآلتیة: المنظر الذى تراه فى الصورة السابقة متضمنا األفكار مفصال) صف -7(س

                                                                       (Marks 15)     

  .الموقع الذى یقع فیه المنظر -أ    

  .التى یقوم بها األفراد فى الصورةالنشاطات  -ب   

 .ء المختلفة التى تراها فى الصورةاألشیا -ج    

 

 اكتب تقریرا عن واحد مما یأتى :   )-8(س 

                                                        (Marks15) 

               ة إلى حدیقة الحیوانات  زیار - أ     

 مسابقة ریاضیة فى مدرستك -ب    

 معرض المدرسة -ج     
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 اآلتیة: المنظر الذى تراه فى الصورة السابقة متضمنا األفكار مفصال) صف -7(س

                                                                       (Marks 15)     

  .الموقع الذى یقع فیه المنظر -أ    

  .التى یقوم بها األفراد فى الصورةالنشاطات  -ب   

 .ء المختلفة التى تراها فى الصورةاألشیا -ج    

 

 اكتب تقریرا عن واحد مما یأتى :   )-8(س 

                                                        (Marks15) 

               ة إلى حدیقة الحیوانات  زیار - أ     

 مسابقة ریاضیة فى مدرستك -ب    

 معرض المدرسة -ج     

 *  *  * 


