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  .، مرحبا بكم يف تايوان_____أيّها الضيوف   -1
  الكرمي  
  الكرمية  
 الكرام  
 كرام 

  .من النوم يف الساعة السابعة ألن طائرتنا تقلع يف الساعة العاشرة_____ يا سادة،   - 2
  استيقظ  
  استيقظوا  
 اطلب  
 اطلبوا 

  .املعلومات اخلاصة بالدولة اليت ستزورها_____جيب أن حتصل   - 3
 على  
 يف  
 عند  
 ل 

  .يوانشان حينما زرنا تايوان_____ أقْمنا يف   - 4
 النيل  
 فندق  
 أهرام  
 هواء 

  .هنا_____ ـستصل احلافلة بعد مخس دقائق، ل  - 5
  ُننتظر  
  ْننتظر  
  َننتظر  
  ِننتظر 

  .جواز سفركَ _____ دعنا نذهب اآلن إىل املطار، فال   - 6
 تأخذ  
 تنسي  
 تقتل  
  َتنس 



 代號：4208 
頁次：12－2 

  .العرب هي كرة القدم_____ الرياضة املفّضلة   - 7
 عند  
 يف  
 مع  
 قبل 

  .القصر الوطين يف تايبيه من أشهر املواقع السياحية يف تايوان _____   - 8
 سوق  
 محّام  
 متحف  
 جلنة 

  .باحملافظة على اآلثار التارخيية التايوانية_____ املنّظمة هذه   - 9
 تضرب  
 تعتين  
 جتادل  
 تستغرق 
  .٢٠١٠معرُض الزهور يف تايبيه عام _____   - 10

 كتب  
 سقط  
 َعقد  
 انعقد 
  .هو الذي ينتقل من بلد آلخر_____   - 11

 الرحالة  
 املهندس  
 الطباخ  
 امليكانيكي 
  .اخلطوط التونسية إىل تونس_____  سافرت على  - 12

 سجن  
 منت  
 مقعد  
  ّجو 
  .أن حنرتم ثقافته وعاداته_____ عندما نزور بلدا خمتلفا عن بلدنا، من   - 13

 الربوطة  
 الضروري  
 اخلشونة  
 اللزوجة 
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  .الزيارة والسياحة لدخوهلا_____ بعض الدول تطلُب من الزّوار اخلارجيني   - 14
 تأسري  
 تأدية  
 تأثري  
 تأشرية 
  .طريان_____ لركوب الطائرة، جيب أن نشرتي   - 15

 تأشرية  
 تأثري  
 تدكرة  
 تذكرة 
 ما هو غرض سفرك؟: السؤال  - 16

  _____:اجلواب
  دينار ١٠٠سفري يكلف.  
 زيارة األقارب.  
 أسافر بالسّيارة.  
 أستفيد من السفر. 
  .قبل مغادرة املطار_____ اليت تزور، ال بّد من املرور بـ عندما تصل إىل مطار الدولة   - 17

 اجلمارك  
 املطبخ  
 املكتب  
 الشرطة 
       .وسيلة من وسائل النقل الربّي _____  - 18

 السفينة  
 الطائرة  
 السمك  
 القطار 
  .قطعة أثرية أكثر من مائة ألف) جنوب تايوان(متحف التاريخ التايواين الوطين يف تاينان  _____  - 19

 يكسر  
 يفخر  
 جيد  
  ّيضم 
  . الكثري من السياح  يف تايوان باألسواق الليلية  _____  - 20

 تصّدق  
 يُعجب  
 تفّرق  
  ّحتب 
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  .السائقني عن العمل_____ ال نستطيع أن نركب احلافلة اليوم بسبب   - 21
 إسكاف  
 إكراه  
 إضراب  
 مناعة 
  العسكري مبناسبة العيد الوطين يف تايوان؟ مبشاهدة العرض_____ هل   - 22

  َاستمتعت  
  َتعودت  
  َتوقعت  
  َتوجهت 
  .مشكالت صحيةيف الصباح قد يسّبب _____  عن تناول وجبة االمتناع  - 23

 الغداء   
 العشاء  
 الثعلب  
 الفطور 
  .قبل موعد السفر_____ أفّضل أن أحجز   - 24

 غرفة  
  سوقا  
 شاطئا  
 مهرجانا 
  .الدولة داخل حدود دولتهم_____ السياحة الداخلية معناها انتقال   - 25

 مراهقو  
 مواطنو  
 مراهقي  
 مواطين 
  .،  ينبغي على الرّكاب البقاء يف مقاعدهم_____ عند إقالع الطائرة و  - 26

 إسقاطها  
 إدفاعها  
 هبوطها  
 رقودها 
  .تايبيهالعاّمة يف _____ من السهل استخدام وسائل   - 27

 املواجهة   
 املواصالت  
 مضاربة  
 مشاركة 
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   ؟_____ما : رقّية  - 28
 .أنا تركيّ : عليّ     
جنسّيتك   

 وزنك  
 حالك  
 رأيك 
  .تغيريه، الرجاء االتصال  بشركة الطريان احلجز أو_____ ـل  - 29

 تكدير  
 ختريب  
 إلغاء  
 تدمري 
  ._____ سأشارك يف رحلة نظمتها   - 30

 موّظف السياحة  
 والية السفر  
 وكالة السفر  
 رقم اهلاتف 
  .______اكتب رقم هاتف وّيل أمرك حىت نستطيع االّتصال به  يف حالة  - 31

 السّيارة  
 النوادي  
 لطيفة  
 الطوارئ 
  .موسى_____ الرقص ومشاهدة األفالم من   - 32

 هويّة  
 هوايات  
 هديّة  
 هديل 
ا بعد أجلت السلطات   - 33   .بركان أغونغ_____ احملّلية يف جزيرة بايل يف إندونيسيا سّكا

 اندفاع  
 ثوران  
 استنشاق  
 إسعاف 
  .أخالقّيات البحث العلميّ _____ حيّذر هارون موسى من   - 34

 انتهاك  
 إسهال  
 تكسري  
 كسر 
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ا التايوانّيون كّل سنةاألتتغّري مواعيد أهّم   - 35 ا تتبع  عياد اليت حيتفل    .القمريّ _____ ألّ
 التسجيل   
 التكوين  
 الشهر  
 التقومي 
  .يةيوانية إىل تشجيع السياحة الداخلإدارة السياحة التا_____   - 36

 تدفع  
 تسعى  
 ترجع  
 تشتكي 
  .والشرطة إىل مكان احلادث_____ بعد هجوم اإلرهابّيني، أسرعت سّيارات  - 37

 اإلسعاف  
 احملكمة  
 وزارة السياحة  
 املطعم 
  .الساخنة_____ يشتهر جبل يانغ مينغ بـ  - 38

 الينابيع  
 السناجب  
 األحجار  
 املاء 
  ._____ خذ املظّلة معك ألّن   - 39

 اجلّو بارد  
 األرض تتزلزل  
 املاء يسقط  
 السماء متطر 
  .نظافة احلديقة الوطنّية_____ الرجاء احملافظة   - 40

 عند  
 على  
 ل  
 يف 
  .مسعة جامعته_____ قيام األستاذ اجلامعي بالسرقة العلمية   - 41

 حيسن إىل  
 يهدي إىل  
 يدعو إىل  
 يسيء إىل 
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 .أنا مريض: حممود  - 42
  ________:داود

 مع السالمة.  
 تّبا لك.  
 شفاك اهللا.  
 أليس كذلك؟ 
 .سأعود إىل بلدي يف العطلة القادمة: فاطمة  - 43

  _______: سارة 
 لعّلك لن تري ما حتّبني.  
  ّلعلك لن ترى ما حتب.  
 سّلم يل على أهلك.  
 سّلمي يل على أهلك. 
 .وجدُت العمل الذي يعجبين: سامر  - 44

  ______: عثمان
  بارك اهللا فيك.  
 شفاك اهللا.  
 أستغفر اهللا.  
 خّرب اهللا بيتك. 
  .بالدهم  الفرار من_____ كثري من السورّيني  _____  - 45

  إىل…… اضطّروا  
 على…… ضطرّاا  
  إىل…… اضطّر  
 على…… ّرن اضط 
 ._____ أريد كأسا من الشاي،: الرجل يف املقهى  - 46

  .حسنا: النادل
 اهللا أكرب  
 من فضلك  
 تّبا لك  
 يا اهللا 
 مّىت سنركب القطار إىل جبل آليشان؟: ضيفك  - 47

  _______: أنت
 غدا إن شاء اهللا.  
 يغادر الطري يف الساعة السادسة إال ربعا.  
 يا للخسارة.  
 ما أمجل هذا األّيل! 
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  .سينتهي الدرس يا عادل؟  بعد نصف ساعة_____   - 48
 مىت  
 هل  
 ملاذا  
 أين 
  امسك؟_____ ، امسي حسني  - 49

 من  
 مىت  
 ما  
 ماذا 
  .سبعة أبواب_____ يتكّون هذا الكتاب   - 50

 ب  
 من  
 على  
 مع 
  .اآلن؟ الساعة السادسة_____ كم   - 51

 ساعة  
 الساعة  
 ساعات  
 الساعات 
  ._____اجلو احلاّر، يعين ال أحّب فصل  ال أحبّ   - 52

 الربيع  
 اخلريف  
 الشتاء  
 الصيف 
  .مجال وزراىف وثعالب_____ يف   - 53

 حديقة احليوانات  
 املكتبة  
 شاطئ البحر  
 السينما 
  .البيضاء____ لشتاء ألنه حيّب يف ا كل سنة  يسافر أمني إىل كندا  - 54

 األمطار  
 البحار  
 الثلوج  
 السوق 
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  .ال أوافق: رأيك يف هذا االقرتاح؟ حسني_____  :حسن  - 55
 هل  
 من أين  
 أي  
 ما 
  .ـك أنا وزوجيت بعد أسبوع إن شاء اهللا_____ل سنّتص  - 56

 ب  
 على  
 ل  
 يف 
ما حيّبان اهلواء  والدايَ   - 57   ._____ يسكنان قرب القرية ألّ

 قذرال  
 النقي  
 امللّون  
 فاسدال 
  .مدينة بريوت؟ يف الشرق األوسط_____  أين  - 58

 تقع  
 تسافر  
 حتت  
 تفتح 
  .زميلي سليمان سيارة جديدة للسفر إىل دمشق_____   - 59

 استأجر  
 افتتح  
 استسلم  
 انقطع 
  .مخس ساعات على األقل_____ هذا االمتحان سيكون امتحانًا طويًال   - 60

 يستغرق  
 يستفهم  
 يستقبل  
 يستمتع 
  .تسكن حبيبته_____ يدرس أمحد يف القاهرة   - 61

 إىل  
 حيث  
 جانب  
 مع 
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  .املصري ملشاهدة توت عنج آمون_____ زارت مرمي   - 62
 اجلامع  
 املول  
 املتحف  
 السوق 
  .بناء السد العايل_____ ازدادت مساحة األراضي الزراعية يف مصر   - 63

 لكي  
 بفضل  
  ّألن  
 حسب 
  .زلزالنسافر إىل اليابان يف األسبوع القادم بسبب ال_____  - 64

 لن  
 ليس  
 ما  
 مل 
  .الطلبة اجلدد_____ أحّب   - 65

 هؤالء  
 هذا  
 هذه  
 هذين 
  .بدأت حماضراته_____ ما كاد يدخل األستاذ الفصل   - 66

 حىت  
 بل  
 كي  
 قبل أن 
  أين اشرتيَتها؟. هذه الكتب_____   - 67

 يعجبين  
 تعجبين  
 يعجبنين  
 جبونينتع 
  .، يعين أربع مرات يف الشهر تقريًبا_____زار حسن والديه   - 68

 كل يوم أحد  
 كل اليوم أحد  
 كل يوم  
 كل اليوم السبت 
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  .كي أستيقظ مبكرًا  _____أحتاج إىل   - 69
 قلم  
 منّبه  
 سيارة  
 سرير 
  .ينطلق يف الساعة العاشرة من هذه احملطة_____   - 70

 آخر باص  
 آخر الباص  
 أخرى باص  
 أخرى الباص 

 :اقرأ النص اآليت مثّ أجب عن األسئلة
عشُت يف بلدان خمتلفة ولكّين . ومثاننيئة وواحد اولدُت يف القدس يف عام ألف وتسعم. امسي هشام وأنا أصًال من فلسطني

أقمُت يف اململكة العربية السعودية مع عائليت ملدة اثنيت عشرة سنة ومن ّمث عدنا إىل موطين األصلي فلسطني حيث عشُت 
يُت دراسيت ثالث سنوات ّمث انتقلُت إىل اهلند إلمتام دراسيت الثانوية من ّمث سافرُت إىل نيويورك، إىل الواليات املتحدة حيث أ

 .واآلن أنا أدرس يف جامعة جورج تاون يف واشنطن. اجلامعية
  ؟أين هشاممن   - 71

 مصر  
 لبنان  
 الكويت  
 فلسطني 
  يف أي سنة ُولد هشام؟  - 72

 ١٩٨١  
 ١٩١٨  
 ١٩٧١  
 ١٩١٧ 
  مع من عاش هشام يف اململكة العربية السعودية؟  - 73

  رئيسه  
 أصدقائه  
 عائلته  
 زمالئه 
  أين أكمل هشام دراسته الثانوية؟  - 74

 الصني  
 املغرب  
 العراق  
 اهلند 
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  أين يدرس هشام اآلن؟  - 75
 نتو يف جامعة برنس  
  جامعة نيويوركيف  
  جامعة جورج تاونيف  
 يف جامعة واشنطن 

جواز الّسفر جيب أن يكون . إىل البلدعلى كّل األجانب الرّاغبني يف زيارة لبنان احلصول على جواز سفر صاحل ومسة دخول 
صاحلًا لسّتة أشهر على األقّل، وميكن احلصول على مسة الّدخول مسبقًا من الّسفارات والقنصلّيات اللبنانّية يف مجيع أحناء 

  .العامل
تضع املطاعم والفنادق . يستعمل الدوالر األمريكي بشكل واسع يف أرجاء لبنان. العملة اللبنانية الّرمسية هي اللرية اللبنانية

واملخازن واحملّالت أسعارها باللرية اللبنانية والدوالر االمريكي وتقوم العديد من املؤسسات بتحويل الدوالر وإعطاء أسعاره 
  .  للمسافرين عند الطلب

لبنوك واملكاتب على الرغم من أن مجيع ا. بسبب تنوعه وغناه الدميوغرايف، ميلك لبنان أجندة كاملة من العطالت الرمسية
احلكومية واملدارس تغلق يف أيام العطل، إال أنه ميكن يف كثري من األحيان العثور على احملالت التجارية واملطاعم مفتوحة 

 .لألعمال التجارية
  للدخول إىل لبنان، ماذا حيتاج املسافر؟  - 76

 مسة الدخول  
 حساب البنك اللبناين  
 التبولة والفتوش  
 املسّدس 
  .على األقلّ _____  جيب على املسافر إىل لبنان أن يكون جواز سفره صاحلا لـ   - 77

 ثالث سنوات  
 ستة أشهر  
 ستة أعوام  
 شهرين 
  ._______ باإلضافة إىل اللرية اللبنانية، ميكن للمسافر استعمال  - 78

 الدوالر التايواين  
  الدوالر األمريكي    
 اليورو  
 الدينار السعودي 
  ._____البنوك يف لبنان تكون مغلقة يف   - 79

 عيد ميالد املسيح  
 أيّام األربعاء  
 أيّام الشتاء  
 بداية األسبوع 
  ._______يف العطالت الرمسّية، ال يستطيع السائح يف لبنان أن   - 80

 يأكل يف املطعم  
 يتسّوق  
 يشرب القهوة  
 يطلب اإلقامة 
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