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  ايموريجامعة 
  ١٥و ١٤امتحان في الدرسين                 ٢٠١اللغة العربية 

 اتدرج ١١٠        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: االسم
 

  )درجة ٢٠(:اآتبوا آلمة مناسبة  : مفرداتالأ ـ  
 
 :رةسافرت الى نيويورك وشاهدت هناك ـــــــــــــــــــــ آثيفي اجازة الصيف الماضي  )١

دونالد "ــــــــ ـها ــــــــــــالبناية الكبيرة التي ــــــــشاهدت أيضُا الـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ، و statueِتمثال شاهدت  

ــــ ــــــــــــــ من الطالب ـــــــــــــــــــــــــــــــــمع ـــــــــ حيث جلستالى جامعة نيويورك  ذهبتوأيضًا . " ترومب

زور بيت مها في ـــــــــــــــــــــــــــ أن أــــــــ آنتو . م عن البرنامج هناكمعه رسون اللغة العربية ، وتكلمتيد

  .بذلك ليـــــــــــــــــــــــــــ ما  وقتيبروآلين ولكن 

ولكن هذه ، ب الدراسة ولم أشاهدهم آثيرًا أصدقائي بسب ـــــــــــــــ ــــــــــــــالسنة الماضية آنت ـــــــــــــــــــ )٢

 .  السنة سـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ معهم في نادي الرياضة ولذلك سأشاهدهم آل يوم إن شاء اهللا

 !!وعملت بها حادث آبير  ــــــــــــــــــــــــــ والدي مني ألني أخذت سيارتهــــــــــــ )٣
4) These people have been lost. Help us prepare a flyer by providing a description of what they were 
wearing. Be detailed: (24 Points)  
 

                        
                       

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ايموري جامعة الثاني في هذا بيت األستاذ بوب الذي يدّرس العربية في الصف                                 (5  
Write a description of his house in full sentences using your new vocabulary, prepositions and 
structures you’ve learned to describe places: (35 Points) 
             

                               
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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:ب ـ  القواعد  
 
1) Complete the following chart and be sure to fill in all of the internal vowels.(13 Points) 

  الجذر الماضي المضارع المصدر

مَليسَ  الّسالم    م- ل-س َسلـَِم  

م- ل-س     IV 

م- ل-س     V 

م- ل-س     X 

 

 

2. Complete the follwing sentences using اسم موصول or a جملة صفة as needed. (8 Points) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األشخاصتعرف  السامية . ١

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآنا في أّول صف ـــــــــــــــــــــــــــــــ.  ٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمشكلة ــــــــــــــــ أختي عندها.  ٣

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إلى مدينة لندن يزور ابن عمه" آصف"عندما يسافر . ٤

3. Negate the following sentences: (3 Points) 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .في بيتي مكتب آبير أدرس فيه آل يوم. ١

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ" جورجيا تك" طالبة في جامعة" تيفاني.  "٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمشغولون بالمذاآرة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزمالئي .  ٣

  
4. Complete the following: (6 Points) 

  ـــــــــــــــــــــــــإذا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ١ 

  ـــــــــــــــــــــــــلو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ٢  

  

  !حظ سعيد إن شاء اهللا 


