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  .شكرا جزيال  -1
  ال شكر على واجب.  
  أعوذ با.  
  الحمد.  
 في أمان هللا. 

  .تايبيهالصغر وتقع كيلونغ بجوار _____ أقيم في كيلونغ   - 2
  ل  
  قبل  
 منذ  
 حيث 

   .وسأصبح ست وثالثين في شھر نوفمبر القادم ،أبلغ من العمر خمس وثالثين سنة :زينب  - 3

  كم عمر زينب؟

32   
 33   
34   
35  

  في أي سنة ولدت؟  .ولدت في اليوم األول من أكتوبر عام ألف وتسعمائة وثالثة وتسعين  - 4
1963   
1973   
1983   
1993  
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  .سامي_____ محمد أطول  - 5

 في  

 الى  

 من  

 أن 

  .على أن أستيقظ كل يوم في الساعة التاسعة صباًحا______  - 6

 اعتدت  

 أحببت  

 أتوقع  

 يعجبني 

  .أتخذ الخطوة األولى لتعلمه بشكل جدي____ أحب الرقص كثيًرا، ولكنني  - 7

 أو  

 إن  

 لم  

 أن 

  .أستيقظ متأخًرااألسبوع أحاول أن _____ عادةً أستيقظ في الساعة السادسة صباًحا، وفي  - 8

 ليل  

 ظھر  

 نھاية  

 عصر 

  .أفالم الفنان ستيفن تشو ألنه ممثل ماھر____أحب أن  - 9

 أشاھد  

 انتظر  

 أسمع  

 أتمتع 
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  .أخ وأختان، وأنا أكبرھم______   - 10

 لدي  

 مني  

 فوقي  

 في 

  .واسعتان______  لون شعري أسود، أما عيناي   - 11

 ھي  

 فھي  

 ھما  

 فھما 

  .معا على شاطئ البحر______ تجتمع عائلتي في عطلة الصيف ونقضي فيھا معظم   - 12

 الساعة  

 السنة  

 الزمن  

 الوقت 

  .في ھذه الّدنيا يھو الصديق الحقيق_____ق في وقت  إّن الصدي  - 13

 السعة  

 الحاجة  

 الرخاء  

 العجب 

  .حول العالم_______  يھذا ھو الشخص الذ  - 14

 سا فر  

 دخل  

 جمع  

 قصد 
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  .العرب المسلمون إلى بالد بعيدة في العالم______منذ عھد قديم   - 15

 قام  

 حصل  

 نال  

 وصل 

  ._______يمكن أن تزور البالد األخرى عن طريق البّر أو البحر أو   - 16

 السفر  

  ّالجو  

 السفينة  

 السيارة 

  .االنفتاح االقتصادي_______تبنت الحكومة   - 17

 بنطال  

 لون  

 مفتاح  

 سياسة 

  .بإجراء انتخابات برلمانية جديدة______ تطالب أحزاب  - 18

 استجواب  

 المعارضة  

 الليل  

 الصحراء 

  .أشعر بتعب شديد بعد شھور طويلة من العمل في البنك_____ في الصيف الماضي   - 19

 كنت  

 كان  

 كانت  

 كن 
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الشركات العالمية في ______ وھي تعّد واحدة من . مھندس شبكات في شركة أورانج أعمل  - 20

  .مجال االتصاالت

  أقصر  

 أكبر  

 أكثر  

 أوضح 

  .المدن في شرق تايوان________ أعيش في تايتونج   - 21

 حادي  

 واحد  

 إحدى  

 أحد 

  .ال تنام_____تايبيه ھي واحدة من المدن   - 22

 التي  

 الذي  

 الالتي  

 ھي 

  .صغيران________ أنا متزوجة منذ ست سنوات ولدي  - 23

 أطفال  

 بنت  

 ولد  

 طفالن 

  .ألني أستخدمھا في العمل_____ نجليزية بشكل أتحدث اإل  - 24

 خيرة  

  ّشر  

 سيء  

 جيد 
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  _____.أنا أحب اللون األسود ألنه ملك  - 25

 األھالي  

 األلوان  

 األسواق  

 الحال 

  .والسلطة______تناولت اللحم المشوي والسبانخ و   - 26

 األرز  

 التراث  

 الطبق  

 القلم 

  .أسواق دمشق الشعبية______ سوق الحميدية  - 27

 أخضر  

 أزرق  

 أصغر  

 أشھر 

  .________السالم عليكم ورحمة هللا و   - 28

 حسناته  

 بركاته  

 سالماته  

 طيباته 

  ._______األطعمة العربية ألنھا  أحب  - 29

 عطية  

 ذكية  

 شھية  

 رقية 
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  ؟عادة من يحمل أمتعة المسافرين فى المطار  - 30

 سواق  

 شرطة  

  ّالحم  

 موظف 

  .فى المعدة منذ يومين____________  شعرْت خديجة   - 31

 بآالم  

 بأدوية  

 بأمراض  

 بصداع 

  له أربع أرجل وال يستطيع المشي؟ يھو الشيء الذ ما  - 32

 كتاب  

 أقالم  

 صحيفة  

 طاولة 

  .األكل مباشرة_____________ ال تمارس الرياضة   - 33

 أمام  

 بعد  

 ليس  

 جانب 

  .___________الساعة اآلن السابعة والنصف صباحا   - 34

 بتوقيت تايبيه  

 تايبيه يومب  

 بساعة تايبيه  

  تايبيهعلى مدار ساعة 
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  ._______________أشكرك يا أخي، أتمنى لك : عبد المحسن   - 35

 التوفيق  

 التوفير  

 التوليد  

 التوكيد 

  ما عاصمة دولة اإلمارات العربية المتحدة؟  - 36

 الرياض  

 جدة  

 دبي  

 أبو ظبي 

  .كبيرة__________ المطبخ واسٌع وفيه   - 37

 موقد كھربائي  

 حائط  

 ثالجة  

 صحن 

  .عند الظھيرة مع أھلھا__________ تتناول ياسمين وجبة   - 38

 اإلفطار  

 الغداء  

 العشاء  

 السحور 

  .وإيابًا إلى تايوان________ لو سمحت، أريد أن اشتري التذكرة    - 39

 ذھابًا  

 قدوًما  

 وداًعا  

 قادًما 
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  .__________فى  2018بطولة كأس العالم لكرة القدم  ستقام  - 40

 البرازيل  

 روسيا  

 يتشيل  

 بريطانيا 

  .الشربة فى أواٍن خاصة_________ عبد السالم   - 41

 يسكب  

 يزيل  

 يفعل  

 يحصل 

  أية جملة من الجمل التالية صحيحة فى الترتيب؟  - 42

 الطائرة الطيار قبل يدخل المسافرين.  

 الطيار يدخل الطائرة قبل المسافرين.  

 يدخل الطيار المسافرين قبل الطائرة.  

 الطائرة قبل المسافرين يدخل الطيار. 

  .كبيرة _____________ أريد أن أبحث عن شقة   - 43

 مرفوضة  

 ممنوعة  

 مقطوعة  

 مفروشة 

  فى ھذا الشارع؟______________ كم   - 44

 فندقا جديدا  

  جديدٍ فندٍق  

  ٌفندٌق جديد  

  ْفندْق جديد 
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  .________أھذا الرجل غنّي ؟ ال، إنه   - 45

 بخيل  

 مريض  

 حكيم  

 فقير 

  .والمشھورة بِاسم تايوان فى غرب المحيط الھادئ________ تقع    - 46

 اليابان  

 الفليبين  

 جمھورية الصين  

 كوريا الجنوبية 

  .بل فى شرق آسياج______ إن جبل جايد بتايوان ھو  - 47

 قمة  

 أعلى  

 ليس  

 أخطر 

  .مألوفة فى تايوان________ البقشيش ھي عادة   - 48

 زال  

 حيث  

 غير  

 بلى 

  ._________نقطع الجبن   - 49

 بالصحن  

 بالسكين  

 بالطبل  

 بالمنضدة 
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  :اختِرالكلمة الغريبة التي تختلف عن الكلمات األخرى  - 50

 فنجان  

 بطيخ  

 تفاح  

 عنب 

  .المسافرين________ جلس عبد الحميد فى صالة   - 51

 اجتماع  

 اكتتاب  

 انتظار  

 اجتھاد 

  ؟ياليابانيون قبل اختراع السوش___ _______ماذا كان   - 52

 يتناول  

 يتشاجر  

 يتخاصم  

 يتوافق 

  .كن نباتيًا مرتين فى األسبوع: الزائد فى العام الجديد_________ لفقدان   - 53

 الحسبان  

 الوزن  

 الميزان  

 الريحان 

  .من خالل عروض الموسيقى واأللعاب النارية 2018__________ احتفلت تايوان بحلول   - 54

 العام القديم  

 العام العظيم  

 العام الجديد  

 العام الجيد 
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  .فى أن تكون قدوة حسنة ألخواتھا_________ أعربت فاطمة العتيبي عن   - 55

 حكمتھا  

 مراسمھا  

 مطالعتھا  

 رغبتھا 

  .عشر يالحاد____________ تدرس فى  يالطالبة ريم القحطان  - 56

 المكتبة  

 المدرسة  

 الجامعة  

 الصف 

  .إلى دول غير آمنة____________ تايوان تحّذر مواطنيھا من   - 57

 العسل  

 السفر  

 الزواج  

 األرض 

  .ولم  يعودوا إلى الفندق__________ لم يلحقوا  المسافرون  - 58

 بالقطار  

 بالتيار  

 بالسفير  

 بالسفارة 

  .الطعام____________ تفضل ھذه : من فضلك ما أطعمة اليوم؟  العامل: عبد القيوم  - 59

 خادمة  

 قائمة  

 دفترة  

 حاسبة 
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  .مبكًرا________ استيقظ عبد الباسط من   - 60

 غرفته  

 منزله  

 نومه  

 دكانه 

  .َمْحمولة خاصة بھم_________ أرجوِك يا أُمِّي، جميع أصدقائي لديھم : عبد الرزاق  - 61

 شرائح  

 ھواتف  

 طوابع  

 عوامل 

  .الربيع__________ ھذا : الجو معتدل ھذه األيام، عبد القادر: عبد العزيز  - 62

 حصد  

 حصل  

 جرس  

 فصل 

  .الصحيفة وأنت تمشي فى الشارع________  ال  - 63

 تقرأ  

 تحزن  

 تزعل  

  ِتبك 

  .اإلنكليزية والفرنسية________ أعرف   - 64

 اللغة  

 اللغتان  

 اللغتين  

 اللغات 
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  .عن موضوع الرياضة_________ الشباب يحبون أن   - 65

 يتحدثون  

 يتحدث  

 يتحدثو  

 يتحدثوا 

  العلوم السياسية؟_____________ تسافرين إلى الكويت غدا  ھل  - 66

 لتدرسين  

 لتدرسي  

 لتدرس  

 لتدرسن 

  :اختِر الجملة الصحيحة من الجمل التالية  - 67

 أريد الطبَق البيض.  

 أريد ثوبًا األزرق.  

 المطلوب خمسون ديناًرا.  

 ماذا نفعل؟ نبقى النھار على المنزل. 

  .سنة 28المصري فى كأس العالم لكرة القدم بعد غياب دام ________  يشارك  - 68

 الجماعة  

 المنتخب  

 الوحيد  

 المجموع 

  .وسيعود الخير لك_______ ُكْن   - 69

 خيًرا  

 شًرا  

  ًبخيال  

 أنانيًا 
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  :اختِر الجملة الخاطئة من الجمل التالية  - 70

 نسافر إلى مصر لنرى نھر النيل.  

  إلى مصر لنرى األھراماتنسافر.  

 نسافر إلى مصر لنرى البحرين.  

 نسافر إلى مصر لنرى المومياء. 

  :اقرأ النص اآلتي ثم أجب عن األسئلة

تصاالت الوطنية، مھندس يشتغل فى شركة االأنا نبيل محمد من تايوان، أما عبد الكريم السوكني فھو 

  .فى َسْبھا، و يذھب لِقَضاء إجازة قصيرة بين أھله ھناكتَْسكن أسرتُه . تعّرفُت إليه منذ أيام الدراسة

دعاني عبد الكريم إلى زيارته فى بيت أھله، فذھْبُت يوم الخميس الماضي، كان عبد الكريم فى اْستقبالي 

فى مطار سبھا الدولي، ثم أخذني إلى منزله وجلسنا فى غرفة الضيوف، ُسِرْرُت بلقاء والدْيه وعمه، 

ْثنا باللغ   .  ة العربية الفصيحة، سألوني األسئلة الكثيرة عن أھلي وبلديتحدَّ

تناوْلنا الغداء، كان . شعْرُت بسعادٍة كبيرٍة، ألن ھذه أول مرة أزور بيتا عربيا ليبيا، وأكون فى جّو عائلي

فى المساء ودْعُت أسرتَه، وسلّْمُت . وبعد ذلك خرجنا إلى الحديقة". كسكسي"طبقا ليبيا لذيذا اسمه 

 .ليھم واحدا واحدا، وشكْرُت لعبد الكريم دعوته الكريمة وُحْسَن ضيافتهع

  ما وظيفة عبد الكريم السوكني؟  - 71

 طبيب  

 مدرس  

 مھندس  

 مدرب 

  سافر نبيل محمد إلى سبھا؟كيف   - 72

 بالطائرة  

 بالسيارة  

 بالقطار  

 بالحافلة 
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  جلس نبيل محمد فى منزل عبد الكريم السوكني بَِسْبھا؟ أين  - 73

 المطبخ  

 غرفة الطعام  

 غرفة النوم  

 غرفة الضيوف 

  ما جنسية عبد الكريم السوكني؟  - 74

 تايواني  

 ليبي  

 سعودي  

 كويتي 

  لماذا ذھب نبيل محمد إلى سبھا؟  - 75

 للدراسة  

 للزيارة  

 للعمل  

 للسباحة 

  :اآلتي ثم أجب عن األسئلةاقرأ النص 

َب عندما لْم يَِجْدھا بحث ...عاد سعيد من المدرسة، وبعد الغداء أراد أن يْلَعب مع القطة مشمشة، لكنه تََعجَّ

تَْحَت السرير، وَخْلف الستائر، وبَْيَن المالبس، وَصَعَد أيضا إلى َسْطح ...عنھا فى كل مكان فى البيت

لقد اختفْت قطتي : عن أي شيٍء تبحث؟ فقال: حظْت أمه ذلك فسألْتهالبيت، لم يجدھا فى أي مكان، ال

  .مشمشة

أنِت مْخطئة يا : ردَّ سعيٌد غاضبا. بھا يھا للجيران، ألنَّك لم تكن تْعتنفقد أھَدْيتُ ! لْن تجدھا: فقالْت له أمه

أْھَدْيتُھا لھم  يإنَّن! ُكْت يا ولدُ اسْ : وقالتْ  فغِضبَْت األم. بھا كّل يوم، إنَّھا أھَّم شيء عندي يأنا أْعتَن! يأم

 .وليةؤالدرس األول الذي يتعلمه فى المسأْحنَى سعيٌد رأَسه َخَجالً، وكان ھذا ھو . منذ عشرة أيام



 代號：4208
頁次：17－17

  في أي مكان حاول سعيٌد أن يبحث عن قطته مشمشة؟  - 76

 في المسجد  

  ّفي بيت الجار  

 المكتبة العامة في  

 مكان في البيت في كل 

  لماذا أھدْت أم سعيد قطة مشمشة للجيران؟  - 77

 ألن قطة مشمشة تلعب في خارج البيت دائما.  

 ألن قطة مشمشة اختفت دائما.  

  ًبقطته مشمشة يلم يكن يعتن األن سعيد.  

 ألن أم سعيد ال تحب قطة مشمشة. 

  أھدْت أم سعيد قطةَ مشمشة لجيرانھم؟ ىمت  - 78

 منذ عشرة أيام  

 أيام منذ  تسعة  

 منذ خمسة أيام  

 منذ ثالثة أيام 

  ھل سعيٌد يعتني بقطته كل يوم؟  - 79

 نعم، يعتني بھا كل يوم.  

 نعم، يھتم بھا اھتماما.  

 ال يحب قطته مشمشةال ،.  

 ال يعتني بھا كل يومال ،. 

  ماذا تعلم سعيٌد من ھذا الدرس؟  - 80

 أھمية قطة مشمشة  

 وليةؤالمس أھمية  

  الجيرانأھمية  

 أھمية العناية 
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