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          Points 140          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: االسم 

 
 

   Listen to the following passage then answer the questions (20 Points)              االستماع  . أ
  

  عرفون من أنا ؟ هل ت
  ) مرات مع فاصل دقيقتين أو ثالث بين القراءات٣قامت األستاذة بقراءة القطعة (

  
أنا رجل آبير في الواليات المتحدة األمريكية ومن عائلة آبيرة ومشهورة في   

والدي أيضًا آان رجل آبير في أمريكا ووالدتي امرأة معروفة في . التاريخ األمريكي
  .آل أمريكا

 سنوات ولكن آنت طالب مش ٤حيث درست هناك " ييل"الب في جامعة آنت ط  
 أيضًا آنت ضابط في الجيش األمريكي ولكن ، في الحقيقة، مش آنت .معلش ! آويس 

  . أحب الجيش
. ولنا بنتان . وواسع مع زوجتي  أسكن اآلن في مدينة واشنطن دي سي في بيت آبير

  . آبير في السياسة في فلوريداأخي أيضًا يعمل في والية فلوريدا وهو رجل
  هل تعرفون من أنا ؟! عندي أصدقاء آثيرون عندهم فلوس وأنا أحبهم 

  
 : األسئلة

 
  هل تعرفون من أنا ؟

  
  من هذا الرجل ؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (write five things) ماذا نعرف عنه ؟

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )١

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )٣

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  )٥
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                                      Fill in the blank using an appropriate word (33 Points)  المفردات  . ب
 

:  لغات ٣صديقي يعقوب طالب في ــــــــــــــــــــــــــ العلوم السياسية  وهو ـــــــــــــــــــــــــــ  )١

 .ـــــــــــــــــ األوسط وهو يحب ـــــــــــــــــــــــــــــ الى ـــــــــــ. االنكليزية والصينية والعربية 

 .Lake Side Highـــــــــــــــــــــــــ ايموري آنت طالبة في ـــــــــــــــــــــــــــــــــ اسمها  )٢

 .أنا دائما ـــــــــــــــــــــــــــــــ آل الكلمات الجديدة في الدرس  )٣

 .و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ التلفزيون آل يوم" ابر"ريبيكا ــــــــــــــــــــــــــــــ الى موسيقى الـ  )٤

 لي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : أسرتي فعًال آبيرة  )٥

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥ـــــــــ و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٧    و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و 

 .    و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن اآلن طالب في الصف ـــــــــــــــــــــــــــ في اللغة العربية ونحن دائمًا ــــــــــــــــــــــــــــــــ  )٦

 .بالواجبات 

في " بيغلز"و" دوَنتس"ـــــــــــــــــــــــــ القهوة و ــــــــــــــــــــــــــــــــــ أنا وأصدقائي آل يوم ـــــ )٧

 " .ستارَبكس"قهوة 

األستاذ محمود ـــــــــــــــــــــــــ العربية في جامعة ايموري وأيضًا في ــــــــــــــــــــــــــــــ  )٨

 "أوآسفورد"

 . سنة١٥ـــــــــــــــــــــــــ ها بنتي الصغيرة اسمها سارة و ـــــ )٩

 
  
 :القواعد. ج

For each sentence, put the word in parentheses in the correct form. Use words in the order 
given, one per blank: (30 Points)  

  

  ) يتذآر، أستاذة(ــــــــــــــ ريما؟ ، هل ـــــــــــــــــــــــــــــ  أين مكتب ـــــــــــــ" جورج"و " نرمين"يا  .١

  )أمريكي، عربي. (زمالئي في الصف ــــــــــــــــــــــــــــــ و ـــــــــــــــــــــــــــــــ .٢

 )أنتم+والدة(ما اسم ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ؟  -- .٣

 )هي. (اسم ـــــــــــ فرانسيس  --

 )سوريا، العراق. ( ـــــــــــــــ وبنت عّمتي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ابن خالي ــــــــــــــــــ .٤
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 ) هو، يسكن". (نيو جورسي"أقاربي آثيرون و ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ في والية  .٥

 )صديقة، جميلة! ( ــــــــــــ و صديق واحد مش جميل ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ٣لي  .٦

!  اهللا يرحمه ويرحمها- زوجات ، وسعاد ــــــــــــــــــــــــــــ زوجته ــــــــــــــــــــــــــــ ٣آان لجّدي  .٧
  )٤آان، (

 )مدينة، واسع! (ــــــــــــــ آل ـــــــــــــــــــــــــــــــ في الواليات المتحدة األمريكية ـــــــــــــــــــ .٨

 )يحب. (عائلة والد مها ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ السفر إلى أمريكا .٩

  )امتحانات(في أي يوم ــــــــــــــــــــــــــــــــ اللغة  في أموري؟ .  ١٠

  )بنك)(بيت. (ـــــــــــــــــــــــ آثيرة في أتالنتا ـــــــــــــــــــــــــــ آبيرة و ــــ" بكِهد"في منطقة . ١١

  

 
  

 Read the following passage then answer the question (35 Points)                           القراءة. د
 

أنا آنت أدرس . زوجي أيًضا سوري وهو آان زميلي في جامعة دمشق. إسمي نهى بربار وأنا سورية

أخته آانت صديقة طفولتي ووالدته آانت أستاذتي : آنت أعرف آل أفراد عائلته. وماألدب وهو آان يدرس العل

ال أتذّآر والده !  سنة٢٠ ذُمـن died مات – اهللا يرحمه –في الصف الرابع في المدرسة االبتدائية ولكن والده 

  .ولكن آنت أشاهد صورته مع زوجي

أنا أعمل ". برآلي"نسكن اآلن في مدينة سان فرانسيسكو في والية آاليفورنية ، قريب من جامعة 

 البيت اآلن ولكن هو دائًما مشغول بشغل خارجزوجي ال يعمل . موظفة في قسم الشرق األوسط في هذه الجامعة

  .البيت في النهار، وبأصدقائه ومشاهدة التلفزيون في المساء

ولكن عندنا أصدقاء آثيرون نأآل معهم ونشرب معهم ونذهب إلى السينما !  معلهش. مش عندنا أوالد

  .أيًضا

  

 Questions (35 Points)  :األسئلة

  من أين وآيف تعرف زوجها؟ -١

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  (List 3 things)ماذا نعرف عن عائلة زوجها؟  -٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  - أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - ت

 

 نهى تعمل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -٣

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزوجها ــــ

 
4. What did she tell us about أصدقاءهم ? (Answer in Arabic)   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5.  Guess the words in Bold in the text   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: خارج البيت      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  سنة٢٠منذ   
6.  Identify the following in the text: 

i. جملة اسمية مع المبتدأ والخبر 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ii. جملة فعلية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

iii. إضافة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

iv. noun + adjective 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

v. اسم في الجمع 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

vi. اسم مفرد مذآر    و      اسم مفرد مؤنث 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
Writing: You are about to start corresponding by e-mail in Arabic with an Arab friend.  
Write a paragraph (50 words minimum) in which you introduce yourself to her/him. (20 Pts.) 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

- 4 - 



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

GOOD LUCK & HAPPY HOLIDAYS TO ALL! 
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