
 1

 جامعة تكساس في أوستن            ألوسطقسم دراسات الشرق ا
  عاشرامتحان في الدرس ال                 507اللغة العربية 

  درجة  60          ________________________: االسم
 
Write a description for each of the following pictures. Each description should include a minimum 
of 12 words. (24 Pts.)   
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Fill in the blanks using the new vocabulary from unit 10. (8 Pts.) 

 
 في الساعة الخامسة صباحاً وتناولت الفطور في الساعة الخامسة والنصف....................... أمس )1

  .ونزلت من البيت في السادسة

  
  ! منھا  أي شيء............................  ولذلك ماجداً  ت صعبةكاناليوم اللغة الصينية  محاضرة )2

  
ً  كانو ،"آخر ملوك سكوتالندا"نما لمشاھدة فيلم يوم السبت الماضي ذھبت مع حبيبتي إلى السي )3  فيلما

 . به كثيراً ............................ جيداً جداً و

 
مدينة أمستردام في " ماريوت"فندق في ............................ سافرت إلى ھولندا و 1998 سنةفي  )4

 . لخمسة أسابيع
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III. Fill in the blank using the correct form of the verb in parentheses.  Pay attention to the 
context to decide what verb tense ( مضارع/ ماضي ) and what specific form ( منصوب/مرفوع  )of 
 to use. (15 Points) المضارع

 

  ـــــــ جيداً ليلة أمس ؟ ـــــــــــــھل ـــ! تعبان جداً اليوم  أنتَ .   * 1
  )نام(                
          

  . بسبب المذاكرة ـــــــــــــــــــــــــــ دقيقة واحدة ليلة أمس وزمالئي أيضاً ما ــــــــــــــــأنا ما ـــ  -       
  )    نام(                )نام(       

  

  . ــــــــــــــــــــــمساًء وال أريد أن  7في الساعة  ــــــــــــــــــــــاليوم أريد أن ولكن 
  )صحا(              )نام(             

  

   ـــــــــــــــــــــــألنھم  ـــــــ الى بيتي في المساءـــــــــــــوكل أصدقائي ـــ السبتاليوم ھو! الحمد   .3
  )يريد(        ) يجيء(            

  
   ـــــــــــــــــــــــ، ھل  للغة العربيةطالب ايا .  في بيتيفزيون الكبيرتكرة السلة على ال ـــــــــــــــــــــــأن 

  )يحب(                                      ) يشاھد(       
  

  نأكل الفطور معاً  ـــــــــــــــــــــوفي الصباح عندما ھنا  ــــــــــــــــــــــأن  ميمكنك   ؟الى بيتي ــــــــــــــــــــأن  
           )صحا(         )نام(              )جاء(  
        

Complete the following by using an appropriate pronoun (5 Pts.) 
 
 .ـــــــــ أيضاً ــ كثيراً، وھم يحبونـ ـــــ ـــعائلته بعد أسبوع ألنه يحب ليزور أفراديريد أن يسافر  - 1

 .أنتم ال تتذكرونـ ـــــــــــــــــــ ولكني أتذكرــــــــــــ  جيداً  - 2

 في أي ساعة تريديننا أن نوقظ ــــــــــ ؟،  يا فاطمة - 3
 

Complete the following by using an appropriate preposition with a suitable pronoun:( 8 Pts) 

 .منذ سنتين  ـــــــــــــــــــــــھم أصدقائي األحسن وأنا تعرفت  - 1

  .الوقت كل ــــــــــــــــــــــأحب الموسيقى العربية ولذلك أحب أن أستمع  - 2

 . ــــــــــــــــــــــ وآكلوأكتب بيرة أدرس ة كفي غرفتي طاول - 3

  ــــــــــــــــــــــ ؟، ھل تحبون أن تستمعوا   ممتازةsinger ية نّ ـغـأنا مُ  - 4


