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ـار.	.  ........ َصِديِقي َعمَّ
هذه( 	
هم( 	
هي( 	
هذا( 	
أنِت( 	

اِسمي ساِمح، ..........أربٌع َوعشروَن سنة.. 	
ُعمري( 	
جاِمعتي( 	
بيتي( 	
َمدرستِي( 	
ِجنسيتي( 	

فِّ األوِل من الَمرحلِة.......... .. 	 أنا اآلَن في الصَّ
االبتدائية( 	
بعيدٌة( 	
جنسيُته( 	
َمكاُن( 	
ُن( 	 َتَتكوَّ

ِمن َفْضلِِك ُأِريُد ................ 	
حلُة؟( 	 َمَتى الرِّ
َأراَك َغدًا.( 	
اْجِلْس ُهنَا.( 	
فتر.( 	 الَقلَم والدَّ
اِئَرُة.( 	 َوَصلِت الطَّ

َطالل ..........، هو َيعَمُل في ..........وسَط المدينِة، . 	
واَء للَمرضى. وَيبيُع الدَّ

ان( 	 َطبيب- ُدكَّ
ُمسَتشفى-َطبيب( 	
َصيَدالنِي- َصيَدلّية( 	
َخبَّاز-َمدَرسة( 	
سائق-َحافِلة( 	

َبعد أن .......الوباُء في الباِلد، علينا أْن نأُخَذ َجميَع ....... 	
ة، لَتقليِل اإلصابات.      روريَّ الضَّ

جاَء - األخطار  ( 	
َر - األعراض( 	 أثَّ
َد - اإلثباتات( 	 هدَّ
ى - االحتياطات( 	 َتفشَّ
ارَتَفَع – الُمسَتلَزمات( 	

الَعصر . 	 ......في  أسوَأ  الثانية  العالميَّة  الحرُب  ُتعدُّ 
الحديث، إذ ........أكثر من ِستِّين مليون إنسان.   

َطفرة، ارتكبت  ( 	
فائقة، خَطفت( 	
عائقة، قاَتلت( 	
كارثة، أبادت( 	
وباء، َهلكت( 	

فِي . 	 أياٍم  َخمسة  التِّجارة   .......... في  يزن  َيدرُس 
..........

َجاِمعِة- الَحافلة( 	
ُكلّيِة- األسبوع( 	
نة( 	 َبيِت- السَّ
ُغرفِة- اليوم( 	
اعة( 	 - السَّ َصفِّ
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ألَبس . 		 وَل   ،............... الَعباءَة  ألَبُس 
الَقميَص................

األسود- األبيض( 	
الّسوداء- الَحمراء( 	
الَبيضاء- الُبنّية( 	
األخضراء- األسود( 	
الّسوداء- األبَيض( 	

تاء.. 		 ُيِحبُّ األولُد أن َيلعبوا بِـ ......... في َفْصِل الشِّ
الَمطر ( 	
الَبرد( 	
الَجو ( 	
الّرياح( 	
الّثلج ( 	

ل ُيمكن أن أثَِق ..... َشخٍص ل أعِرُفه َجيِّدًا.. 		
من         ( 	
بــ    ( 	
على        ( 	
إلى       ( 	
عن( 	

بعَد . 		 الطِّبّية  النَّّظارة  الُمَعلِّم……استِخداِم  اسَتغنى 
إجراِء َعملّيٍة ِجراِحّية.

بـ ( 	
في( 	
إلى ( 	
عن( 	
لـ( 	

َذَهَب أحَمُد إلى الطَّبيِب، أِلّنُه .............. بِأَلٍم َشديٍد . 	
في َرأِسِه.

َيْشُعر( 	
َيأُكُل ( 	
َيْشَرُب ( 	
َيأُخُذ ( 	
َيْجِلس( 	

إلى . 		 سيدخل  فهو  ابنها؛  على  ِجّدًا   .......... فاطِمُة 
المتحان َبعَد ساَعتين.

َفِرحة ( 	
َنشيطة ( 	
قلقٌة ( 	
َمْسرورة ( 	
َسعيدة( 	

بيع، ........... األزهاَر الَجميلَة . 		 َنحُن اآلَن في َفْصِل الرَّ
في ُكّل َمكان.

َنْشُعر ( 	
نأُكُل( 	
ُنشاِهد( 	
َنْلَعب ( 	
َنْمشي ( 	

في اْلَمْطَبِخ ............ َكبِير، وَثاّلجٌة.............. 		
ُفرٌن - َجديدة          ( 	
طاِولٌة - َجديد( 	
َموِقد – َصغير( 	
ُفرن- َجديد( 	
أفران - َجديدة ( 	
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الَجامعة، . 		 شروط  إلى  ف  التَّعرُّ في  َصديَقه  ........ُعمر 
اإللكتروني،  البريد  عبر  الجامعة  ذلك........ُعمر  وبعد 

وِعندما رأى بعض الشروط........الجامعة فيها.
َساَعد- َراَسل- َناَقَش( 	
َتساعَد-أرسَل-َناَقَش( 	
َش( 	 ساَعَد-َراَسَل-َنقَّ
َتساَعَد-َتراَسل-تناَقَش( 	
َتساَعَد-راسَل-َتناَقَش( 	

وبعد . 		 كبيرٍة،  َشِركٍة  في  بِجدٍّ  يعمُل  د  ........ُمحمَّ
إلى  ُمديرًا  و.......  ركة،  الشَّ لِتِلَك  سنوات........ُمديرًا 

هذه اللَّحظة.
ُيصبُِح-يكوُن- زال( 	
َكاَن – أصَبَح- ال يزاُل( 	
ما َزال – ماَداَم - يصبِح( 	
صاَر – مازال - يكون( 	
أمسى – َكان – ما زال( 	

على . 		 الُحصوِل  َقبل  ........أسافَر  ........أستَطيَع 
التَّأشيرة. ............أدخَل الَبلَد الذي أريده.

ما-أن-لِـ( 	
أن-لن-لِـ( 	
لن_لِـ - أن( 	
لن-أن-َكي( 	
أن-َلن-َكي( 	

َبلدِه، . 		 في  حدثت  التي  بِالحرِب  ........الّشابُّ  
إذ........من الحياِة والكِفاِح فيها.

َتأثَّر-َيأَِس( 	
تؤثَّر-َيأَِس( 	
َتأثََّر-َيِئَس( 	
َتئاثَّر- َيأَس( 	
تَأّثر-َيِؤَس( 	

ُمستقبلهم . 		  ........ لِـ.  الَوطِن  أبناَء  ولُة  ........الدَّ
و........إلى النجاح دائمًا.

َدعْت-َبنت-َسعت( 	
َدعا-يبني-يسعى( 	
َدَعت-َيبنون-يسعوَن( 	
َدعت-َيبنوا-يسعوا( 	
دعا-َبنى- َسعوا( 	

إل . 		 البلد،  َخاِرَج  جديد  بيٍت  إلى  ........العائلُة 
أنَّها........أن تتأقلَم بِسرعة.

إنَتَقل-إسَتطاَع( 	
إنَتَقلت-إسَتطاَعت( 	
إنَتقلت-اِسَتطاَع( 	
اِنَتَقل-اِسَتطاَع( 	
اِنَتَقلت-اِسَتطاَعت( 	

عًة نصَف ساعٍة يوميًا، وبعد . 		 كان يقرُأ َخالِد........ ُموسَّ
ر. رت ........التَّطوُّ َمت قراءتُه........وَتَطوَّ أشهر َتقدَّ

ِقراءًة- كثيرًا-ُكلَّ( 	
الكتاَب-قلياًل-َبعَض( 	
الِقصَص-الجديدَة-ُعشَر( 	
روَس-ِقراءًة-َحاَل( 	 الدُّ
المقروَء-َجمياًل-كثيرًا( 	

بيوتهم . 		 إلى  ورجعوا  اللعب........  من  األطفاُل  َعاد 
و........ األلعاَب الَجديدَة........

مسرورون-يركضوَن-فرحيَن( 	
ُمتعبيَن-ُهم حامليَن-سعداُء( 	
ُمسرِعيَن-هم َيحملون-َفرحين( 	
نُة( 	 بالوَسِخ-أنتم سعداُء-الُملوَّ
بِسعادٍة- نحن راكضوَن-بِالفرح( 	
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رس . 		 الدَّ ........لحقَت  رًا  ُمبكِّ الَبيت  من  خرجَت  لو 
الموضوع  فاَتَك  هذا........  رَك  و........تأخُّ ل،  األوَّ

الجديد.
لما- لوال- َلـ( 	
َلـ- لو - َلـ( 	
َلـ-لوال- لما( 	
َلما-إذا-َفـ( 	
َفـ-ُكلَّما- َلـ( 	

ل ُيحبُّ أخي من األطِعمة......الخضرواِت، ولِهذا ل . 		
يأُكُل سوى...... النَّباتية.

غيَر-َوجباٌت( 	
إال- الَوجباَت( 	
سوى-الَوَجباُت( 	
إال-َوَجباٍت( 	
إال-الَوَجباِت( 	
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بِسهولٍة . 		 َعماًل  َتِجَد  أن  الَمدينِة  في  ُيمكِنَُك 
.............. أِلنَّ

األسعاَر دائمًا تكوُن غالية.( 	
دة.( 	 الِمَهَن واألعماَل ُمَتعدِّ
وائر الحكومّية غير ُمتوفِّرة.( 	 الدَّ
الجوَّ نظيٌف َولطيٌف.( 	
يف.( 	 اإليجاَر واألسعاَر أغلى ِمَن الرِّ

َمواِقُع التَّواُصل هي عَالٌم  اِفتراِضي من الَعالقات َدخَل . 		
حياتنا..............

ُمَتناَوِل الَجميِع من ُمختلِف األعماِر ( 	 َفأصبَح فِي 
والجنسيات.

ِخالل ( 	 من  لألفراد  التَّعليمي  المستوى  فرفَع 
الَمداِرس الُمنتشرِة في الِبالد.

في ( 	 الموجودة  الُمستشفيات  كثرِة  من  غِم  بِالرَّ
مناطِِق الباِلد.

َعالقاِت ( 	 بين  ديِد  الشَّ عِف  الضَّ من  غِم  الرَّ على 
األقرباء واألسرِة الواحدة.

ول لَِضبِط الصاِدراِت والواِرداِت ( 	 ُل الدُّ حيُث تَتدخَّ
إلى الَبلِد.

الهتِماُم بِاألناَقِة والنَّظاَفِة ............... 		
َضُرورّي لُِكِل النَّاِس.( 	
خصيَِّة.( 	 َيهتمُّ بِالنَّظاَفِة الشَّ
َعلى سبيِل الِمثاِل.( 	
ليس ضروريًا في ُكلِّ األوقات.( 	
ُمنتشر بيَن النَّاس األغنياِء َفقط.( 	

ُع َمساحاُت األبنية............. 		 َتَتَوسَّ
ولة.( 	 بِشكل يزيد من الّتطور التكنولوجي للدَّ
على ِحساِب الغابات الَخضراء في الَبلد.( 	
برفع َكفاءة الموظفين العامليَن في الدولة.( 	
 بسبب زيادة المناطق الصحراوية والنقص الحاد ( 	

للمياه.
الَبَلد ( 	 في  ّكان  السُّ عدد  في  ديد  الشَّ للنَّقص  نظرًا 

الواِحد.

يِف ُمريح، َفِهي............. 		 كُن فِي بيوِت الرِّ السَّ
ٌة وتحيُط بِها َحديقة.( 	 واِسعٌة َوُمسَتِقلَّ
َضيقٌة َوال َتدُخلها الشمس.( 	
َكبيٌر وجميٌل أكثر من المدينِة.( 	
تتألُف ِمن ُغرفٍة واحدٍة وَصالة فقط.( 	
فِي أبنية عالية وكبيرة وال توجد بها الحدائق.( 	
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اعِة............... 		 َينَتِهي َعَمل َخالد فِي السَّ
ثالثِة أياٍم فِي األسبوع.( 	
األسبوِع الثاني يوَم اإلثنين.( 	
خمسة وسبعوَن دينارًا.( 	
ابِعِة َمساًء، ُثمَّ يعوُد إلى البيت.( 	 السَّ
الَعمُل ُمتِعٌب واألجرُة قليلٌة.( 	

- َكيَف َحاُلَك ياسعيد؟		. 
- احُلمُد هللِ بِخري وأنَت؟

- احَلمُد هلل، لِاذا تأخرَت؟
- ألّن َبييت َبعيد.

-  أيَن َتسُكن؟
..................................

َتسُكُن فِي بيٍت بعيٍد َعن َمركِز المدينِة.( 	
أسكُن فِي بيٍت َقريٍب من َمركِز الَمدينة.( 	
تسكنين َقريبًا من الَجاِمعِة.( 	
أسُكُن في بيِت بعيٍد َعن َمركِز المدينِة.( 	
أسُكُن فِي الَجاِمعِة بعيدًا َعن.( 	

ما ِصفاُت األشخاِص الجتماعيين؟. 		
..................................

يحبون االنِعزال عن الَعالم الَخارجي.( 	
هم أشخاص ُمنفتِحون َعلى اآلخرين.( 	
ِعندهم الجرأة والشجاعة في الِقتال.( 	
يحبوَن المغامرة والوقوَع في الخطر.( 	
األَماكن ( 	 عن  ويبَتعدوَن  ااِلختالَط  يتجنَّبون 

الُمزدحمة.

سوَف أشَتري ِحذاًء َجديدًا اليوم ........ 		
أِلَنَّ صديقي َينَتظُِرني ُهناَك.( 	
أِلَنَّ ِحذائي َأصَبَح َقديمًا ِجّدًا.( 	
سوَف َأذَهُب َمَعَك إلى الّسوِق.( 	
بِط؟( 	 متى َسَتعوُد من السوِق بالضَّ
سوف َأشَتري ساعًة لَصديقي.( 	

َقَطَع أحَمُد الشجرَة بِالَفأِس، َفهو....................... 		
طبيٌب ُمزاِرع في الُمسَتشفى.( 	
 َفاّلٌح يعَمُل في الَقريِة.( 	
ُمَهنِدٌس َيعَمُل في َشِركٍة.( 	
ياضَة.( 	 ِرياِضيٌّ ُيماِرُس الرِّ
ال ُيِحبُّ َقطَع األَشجاِر الَخضراء.( 	

َتشعر بشرى  بألم  َشديد  في  َقدِمها، ألّنها................ 		
َلِعَبْت َكثيرًا في الَحديقة.( 	
َشَعرِت بِالَبرِد الّشديد.( 	
َسقَط الّثلُج في الَحديقة.( 	
َسَقَطْت َعلى األرض.( 	
َضَرَبْتها َسّيارة َكبيرة.( 	

.(42 - 38) A +7 (<B +C D.& 84 3E-. !/1(2 34.& !.F GH.& +67& 

جُل إلى ِجواِر َربِّه.. 		 َبعَد َمَرٍض َشديد، اِنتَقَل الرَّ
ُجُل بعد أن َمِرَض َمرضًا شديدًا.( 	 ُتوفِّي الرَّ
ديد بسبب ُدعائه.( 	 ُجُل ِمن َمرضِه الشَّ ُشفَي الرَّ
ديد.( 	 ُجُل َبيَتُه بعد المَرِض الشَّ غيَّر الرَّ
بسبب الَمرِض الشديِد اِزداَد إيماُن الّرجِل.( 	
جُل إلى َبيٍت ُمجاور للمستشفى بسبب ( 	 انتقَل الرَّ

مرضه.

خُص أشَهُر من ناٍر على َعَلم.. 		 هذا الشَّ
هو َرجٌل َمشهوٌر بأنَّه َعصبيٌّ وشديُد الَغضب.( 	
رعِة.( 	 َمعروٌف كالنَّاِر في السُّ
هو َشخٌص يحمُل الَعلم.( 	
هو َشخٌص مشهوٌر جّدًا.( 	
خص.( 	 النَّار التي على الَعلِم ِمشعَلٌة للشَّ
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بين . 		 ُيميِّز  األستاَذ  ألنَّ  راسة،  الدِّ عن  الطَّالُب  أعَرض 
الطُّالب.

ه - ُيفتِّش      ( 	 َتوجَّ
ق    ( 	 َترَك - ُيفرِّ
َتَرَك - ُيساوي     ( 	
ابَتعَد - ُيسِهم   ( 	
أقَبَل – َيعِدل( 	

 يبدُأ درُس الَعربيِة فِي التَّاِسعِة َصباحًا عادًة.		. 
-أمِس( 	 أحبُّ
أبدُأ-َغدًا( 	
ينتِهي- َمساء( 	
َينَتِهي-النوَم( 	
َيبدُأ-الَعشاء( 	

الَمدينِة . 		 َمركِز  في  َجديدًا  فرعًا  الَمصرف  ُمديُر  افَتتَح 
كرى العاِشرة لتأسيس الَمصرف. بُمناَسبة الذِّ

َذ - َتطوير( 	 نفَّ
َد - إنشاء( 	 َجدَّ
أغَلَق - َهدم( 	
َبدأ - إغالق( 	
اسَتَمرَّ – بِناء( 	

الِمترو َوسيلٌة آمنٌة و َرخيصة.. 		
َجميلٌة- سريعٌة( 	
َقريبٌة- َغاليٌة( 	
َخطيرٌة- َغاليٌة( 	
َخطيرٌة- َكبيرٌة( 	
ُمتِعبٌة- َقليلٌة( 	

َبعد َسنواٍت طويلٍة من التَّعلُّم في َمعَهد اللُّغات أصبَح . 		
َطلَِق اللِّسان.

يسَتخدُم ِعباراٍت َطويلة في َكالمه.( 	
اِنَطلَق في التَّعلُِّم بعد َسنواٍت َكثيرة.( 	
َم اللُّغَة بَِطالقة، لكنَّه ال يتكلَّم بها.( 	 تعلَّ
ُم اللُّغة األجنبية بِشكٍل غير واِضح.( 	 يتكلَّ
اسَتطاَع أْن ُيتِقَن اللُّغَة األجنبّية بشكل جيد.( 	

ل ُتماِزِح النَّاس دائمًا، َفلُِكلِّ مقاٍم َمقال.. 		
عليَك أن تمزَح في ُكلِّ األحوال.( 	
يًا َقدَر الُمسَتطاع.( 	 ُكن ِجدِّ
ُكلُّ َموِقف َله َكالُمه الُمناِسب.( 	
عبة.( 	 ْل َكالَم النّاس في الَمواِقف الصَّ َتحمَّ
ال َتُكن ُمتشاِئمًا دائمًا.( 	

العالمية . 		 الحرب  بعد  ألمانيا  على  التَّغيير  رياُح  َهبَّت 
َول اقتصاديًا. الثانية لُِتصبح من أقوى الدُّ

رت َتطورًا َسريعًا.( 	 َتطوَّ
َقضْت على الَجهل بالتَّعليم.( 	
ة فيها.( 	 الٍت ُمهمَّ َحَدثت َتحوُّ
تغيَّرت أحوالها إلى األسوأ.( 	
انَقَلبت أموُرها لألسوأ ُكلّيًا.( 	

.(50 - 43) GA +7 (<B +C D.& '(4 0- +5.& GH 0I  +67&

الَعَمُل َكثيٌر ِجّدًا واألجرُة َقليلة.. 		
كاَن- َكبيرٌة( 	 الدُّ
الُعطلُة- صغيرٌة( 	
الدروُس-َطويلٌة( 	
الُعطلُة- كثيرٌة( 	
روُس-قليلٌة( 	 الدُّ
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ُل الّريَف أم الَمدينَة يا َصديقي؟. 		 َهل ُتَفضِّ
أرياف- ُمُدن( 	
ِرياف- ُمُدن( 	
أرياف- أمدان( 	
َريفات- َمدينات( 	
ريف- ُمدان( 	

َشِهَد العالُم َثورَة اتِّصالٍت هائلة في الَقرِن الِعشرين.. 		
ثيران - ُقرون( 	
ثوار - َقرنات( 	
ثورات- ُقرون( 	
َمثارات - قرون( 	
ثارات – ُمقارنات( 	

وق يبيُع بِضاَعة رائعة.. 		 َهذا السُّ
َأسواق- أبَضاع( 	
َأسواق- بِضائع( 	
ُسوقات- بِضاع( 	
ُسواق- أبَضاع( 	
َسواق- بَِضاَعات( 	

أعطى الَبائُع الحاجيَّات للّزبون.. 		
َبائعوَن- زبونون( 	
َباَعة- َزَباِئن( 	
بِيَع- َزبانن( 	
َبائعات- َزبوان( 	
َبائعوَن- َزبون( 	

لوَن الَعيَش فِي أماكَِن ُمريحة.. 		 أغَلُب النَّاِس يَفضِّ
أَقّل- ُمزِعجة( 	
أكَثر- َساِكنة( 	
غالِبًا- هاِدئة( 	
أحيانًا- َضارة( 	
أجَمل- ُمزِعجة( 	

ُر ُيساِعُد في التَّخلُّص من الَمرِض بُِسرعة.. 		 الِعالُج الُمبكِّ
الَمَرُض - االحتِفاظ( 	
التَّداوي - االنِفصال( 	
فاُء - االبتِعاد( 	 الشِّ
ُمعاناُة - االلتِهاب( 	
َتسكيُن - االقتِراب( 	

ُيريُد البائِع ِزيادة ِسعر الَمالبِس.. 		
ُمشَتِري- يبيُع( 	
َزبون- رفع( 	
َزبون- َتخفيض( 	
آِخذ- َتخفيض( 	
َرُجل- َزاِئد( 	

. (55 - 51)A +7 (<B +C D.& '(4 0- +5.& J4K  +67&

ِمهنُة َوالِدي سائُق َحافِلة.. 		
ِمهنَات- َساِئقات( 	
ِمهنَات- َساِئٌق( 	
ِمَهنُون- َسائقوَن( 	
ِمَهن- َسائقوَن( 	
ِمَهٌن- َسائقات( 	
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عبة التي . 		 جالية الصَّ َتخشى النِّساُء من الَعمل في الِمَهِن الرِّ
ًة بَدنّية َكبيرة. َتحتاُج ُقوَّ

َتعتاد( 	
َتخاف( 	
ترَغب( 	
ُتِحبُّ( 	
َتبَتعد  ( 	

اختَرَع الُعلماُء الُمسلِموَن الَكثيَر من األَدواِت الطِّبّية التي . 		
ل َتزاُل ُمسَتخَدمًة إلى اآلن في إجراء الَعمليات الِجراحّية.

أسس ( 	
اخَتصَّ( 	
ابَتكَر( 	
َغيََّر( 	
أنشأ( 	

.(63 - 62) !"#$%& '(,L*M NB-. !/ 01(2 34.& +!4 0- +5.& +67&

َنْرَكُب فيها، وَنْذَهُب إلى األَماكِِن اْلَبِعيدِة جّوًا.. 		
الّطائرة( 	
فينة( 	 السَّ
يارة( 	 السَّ
الحافلة ( 	
الِقطار( 	

َشيٌء أو َكالٌم ل قيمَة له ول فائدَة منه.. 		
بسيط( 	
تافِه( 	
قيِّم( 	
ُمَتواِضع( 	
باِهظ( 	

.(61 - 56) A +7 (<B +C D.& '(4 0- +5.& O 0P&* 3;  +67& 

الَوالَِدُة َمسُروَرٌة بِنَجاِح َولِدها .. 		
ُمكَتِئَبٌة  ( 	
َسِعيَدٌة  ( 	
َقِلَقٌة   ( 	
َغاِضَبٌة  ( 	
َحِزينَة ( 	

َتعوُد أسباُب النَّهضة في الَقرِن التَّاسَع َعشَر إلى َحملِة . 		
نابليون على ِمصر، حسَب رأِي َكثيٍر من الُمؤرّخين.               

االكتِشافات     ( 	
م      ( 	 الَتقدُّ
التَّراُجع ( 	
االنِدماج      ( 	
الُحروب( 	

ُأِحسُّ بَفْرَحٍة َكبِْيَرة.. 		
َأشُعر( 	
أسَتطيع( 	
ُأقابُِل( 	
ُأعالِج( 	
ر( 	 ُأَحضِّ

ألنَّه . 		 اليوم،  رًا  ُمَبكِّ رِس  الدَّ إنهاء  إلى  ُم  الُمعلِّ اضُطرَّ 
َسيذَهب إلى الُمسَتشفى.

افتتح ( 	
ُأجبر ( 	
ذ   ( 	 نفَّ
غاَدَر( 	
َتوقََّف( 	
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الَجويَّة- . 		 ِرحلُة-  ُألِغيت-  يئة-  السَّ َنَظرًا-  الطَّيران- 
لألحوال.

يئةَ نَظرًا.( 	 ة السَّ ُألِغيت الطَّيران ِرحلُة لألحوال الَجويَّ
ة.( 	 يئة الطَّيران لألحوال الَجويَّ ُألِغيت ِرحلُة َنَظرًا السَّ
ة.( 	 يئة الَجويَّ ِرحلُة الطَّيران َنَظرًا ُألِغيت لألحوال السَّ
يئة.( 	 ة السَّ ِرحلُة الطَّيران َنَظرًا لألحوال ُألِغيت الَجويَّ
يئة.( 	 ة السَّ ُألِغيت ِرحلُة الطَّيران َنَظرًا لألحوال الَجويَّ

َوزُنه-ل-كثيرًا -َيأُكُل- أنَّه- َبيَد- يزيُد.. 		
َبيَد َيأُكُل كثيرًا أنَّه ال يزيُد وزُنه.( 	
َيأُكُل كثيرًا َبيَد أنَّه ال يزيُد وزُنه.( 	
ال َيأُكُل كثيرًا َبيَد يزيُد أنَّه وزُنه.( 	
َبيَد كثيرًا َيأُكُل أنَّه وزُنه ال يزيُد.( 	
َيأُكُل َبيَد كثيرًا أنَّه وزُنه ال يزيُد.( 	

.(74 - 69) QR. S 01(2 34.& +T&U9& V@ +W&X YZ.&  +67&  

-متى اِنَتقلَت للَعيِش فِي الَمدينِة يا َوالِدي؟. 		
..............................-

-ولِاذا؟
-َحصلُت عىل َوظيفة يف وزارِة اِلقَتصاد.

اِنَتقلُت َقبَل خمس وعشريَن َسنة.( 	
الموِعُد َقبَل ساعة.( 	
اعِة السابعِة صباحًا.( 	 فِي السَّ
بعد عشرين سنة.( 	
خمسُة أياٍم فِي اليوِم.( 	

.(65 - 64) !"#$%& '(4 0- +5.& :; !"/L*[.& !4 0- +5.&  +67&

)	(غاَدَر، )	(انَتَقل، )	(ساَفَر، )	( َنَفَخ، )	( َذَهَب. 		
الَكلمة الَغريبة هي..............

	 ))1(
	 ))2(
	 ))3(
	 ))4(
	 ))5(

		 . )	( امتِنان،   )	( كاِرثة،   )	( ُحزن،   )	( )	(مأساة، 
فاِجعة

الَكلِمُة الَغريبُة هي..............
	 ))1(
	 ))2(
	 ))3(
	 ))4(
	 ))5(

 !4-\  +8 ]5 +̂ 3_.  !"#$%&  '(4 0- +5-.  `#a Nb.&  +Sc$ N6.&  +67&
.(68 - 66) dH#, 3;

الَمساِجَد- أعِرَف- أْن- أِلزوَرها- أريُد- األثريَة.. 		
أْن أريُد أعِرَف الَمساِجَد األثريَة أِلزوَرها.( 	
أريُد أْن أعِرَف الَمساِجَد األثريَة أِلزوَرها.( 	
أريُد أْن أعِرَف األثريَة الَمساِجَد أِلزوَرها.( 	
أِلزوَرها أْن أريُد أعِرَف الَمساِجَد األثريَة.( 	
أعِرَف الَمساِجَد أريُد أْن األثريَة أِلزوَرها.( 	



10

-..........................؟. 		
اء َبعد الَعيد. -َتزَداُد َحركة البيع والشِّ

راء ؟( 	 َمتى تزداد َحركة البيع والشِّ
راء َبعد الَعيد ؟( 	 أيَن َحركة البيع والشِّ
راء َبعد الَعيد ؟( 	 َكم تزداد َحركة البيع والشِّ
راء َبعد الَعيد ؟( 	 َما َحركة البيع والشِّ
راء َبعد الَعيد ؟( 	 َماذا تزداد َحركة البيع والشِّ

اَنه؟. 		 جُل ُدكَّ لِماذا َباع الرَّ
..................................

من ( 	 الكثيَر  له  وتجِلُب  َمشهورة  ان  الُدكَّ ألنَّ 
األرباح.

واج.( 	 َد َمصاِريف الزَّ انُه لُِيسدِّ جُل ُدكَّ باَع الرَّ
ألنَّها أشهُر ُدكاٍن في الحيِّ الذي يعمُل فيه.( 	
من ( 	 احتياجاتهم  والمساكيَن  الُفقراء  لُيعطي 

الجمعية الخيرية.
ألنَّ البنوَك اإلسالمية تتعاَمُل وفق الشريعِة.( 	

-َكيَف ُيمكُن للدوِل الفِقيرِة أن ُتصبَح غنيَّة؟. 		
..................................-

من خالل هجرة أبنائها إلى الباِلِد الَخارجّية.( 	
ورفع ( 	 لديها  الطبيعية  الَمَواِرد  على  بِاعتماِدها 

مستوى التعليم.
الدخول في الحروب والمشاكل الّدولية.( 	
في رفع أسعار الغذاء والمواد األساسية للمواطنين.( 	
ِرها هو وجود النِّفط.( 	 إذا كاَن السبب الرئيسي لتطوُّ

-..........................؟. 		
بعينات. ث اجَلدُّ َعن فرتِة الّستينات والسَّ -َيَتحدَّ

؟( 	 ُث الَجدُّ أيَن َيَتحدَّ
ُث الَجدُّ ؟( 	 َكيَف َفترة َيَتحدَّ
ُث الَجدُّ ؟( 	 َهل َيَتحدَّ
ُث الَجدُّ ؟( 	 َعن أّي َفترة َيَتحدَّ
ُث الَجدُّ ؟( 	 متى َيَتحدَّ

-..........................؟. 		
روُس يِف التَّاِسعِة َصباحًا. َتبدُأ الدُّ

ُروس؟( 	 أيَن تبدُأ الدُّ
ُروس؟( 	 َكيَف َتبَدُأ الدُّ
ُروس؟( 	 لِماذا َتبَدُأ الدُّ
ُروس؟( 	 َمتى َتبَدُأ الدُّ
ُروس؟( 	 ماذا َتبَدُأ الدُّ
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.(77 - 75) !"#$%& !-e1f& :g S 0K@ Nh 3i jd*k,.& @*l&

ــل أســامة، هــو َصديقــه مــن أّيــام  َصديــُق أمَحــد اُلَفضَّ
ــطنبول،  ــش يف إس ــن يعي ــرب، لكِ ــن اَلغ ــامة م ــة، أس الطُّفول
ويعمــل يف الســياحة والســفر، هــو َنشــيط وُمَتِهــٌد يف عملــه، 
يعيــش مــع أرستــه، هــو متــزوج ولديــه ولــدان وبنــت. أمحــد 
ُيــبُّ أســامة كثــريًا، هــو هــادئ وحمبــوب، يرجــع أســامة إىل 
َبَلــده يف أيــام الُعطلــة، فَيتجــّولن معــًا، وُيامِرســاِن اهلوايــات، 
ــنة الاِضيــة ســافر أمحــد وأســامة  ــباحة. يف السَّ كالّتســلُّق والسِّ
ــز  ــب، َحج ــَر وحل ــص وتدم ــَق ومح ــوريا، وزارا دمش إىل س
أمحــد وأســامة غرفــة بَِسيَريــن يف ُفنــُدٍق مــن أربــع نجــوم يف 
ــاٌم  ــه مّح ــت وفي دًا باإلنرتن ــزوَّ ــُدُق ُم ــة حلــب. وكان الُفن مدين
ــواق  ــِة األس ــب القديم ــامة يف حل ــد وأس ــباحة. زاَر أمح للسِّ
ــلُّ  ــرية، ُتطِ ــب، هــي قلعــٌة قديمــة وكب الَقديمــة، وقلعــَة َحَل

ــة حلــب، كــام زارا الســجَد األمــوّي.   عــىل مدين

َرَجع أسامة إلى بلده.............. 		
قبل سنة.( 	
في الُعطلة.( 	
قبل شهر.( 	
األسبوع الماضي.( 	
قبل أسبوَعين.( 	

أقاَم أحَمد وأسامة في َمدينة حلب في......... 		
ُغرَفتين بَِسريَرين.( 	
ُغرفٍة ُمنفِصلة.( 	
ُغرفٍة ُمزَدِوجة.( 	
ُفندٍق من َخمس ُنجوم.( 	
ُغرفٍة بَسريَرين.( 	

ما زاَر أحَمد وأسامة َمدينة............... 		
َتدُمر.( 	
َحلب.( 	
القاِهرة.( 	
ِدَمشق.( 	
ِحمص.( 	



.(79 - 78) !"#$%& !-e1f& :g S 0K@ Nh 3i jd*k,.& @*l&

وغــري  َأخالقــّي  ل  ُســلوٌك  هــي  اإللكرتونّيــُة  اجَلريمــُة 
ُع  ْ ٍح بــه وُينْكِــُرُه القانــون وُيعاِقــُب عليــه، وُيدينُــُه الــشَّ ُمــَرَّ
ــمُّ ارتــكاُب هــذه اجلريمــة باســتخداِم َأدوات  واُلجَتَمــع. وَيتِ
الّتصــاِل احَلديثــِة باإلضافــِة إىل َمموعــِة الَباِمــِج والتَّقنّيــات 
ِة هِلــذا الَغــَرض. وَتــدُف اجَلريمــُة اإللكرتونّيــة إىل  اُلَعــدَّ
ــاِم  ــِع النتِق ــا بِدافِ ــهرِي ِب ــِة والتَّش حّي ــْمَعِة الضَّ ــن ُس ــِل م النَي
أو لَِدوافِــع أخــرى، وذلــك مــن خــالِل احُلصــوِل عــىل 
ــو  ــَع فيدي ــَوٍر وَمقاطِ ــن ُص ــة م حّي ــات الضَّ ــاِت وبيان َمعلوم
الّضحّيــة  واْبتِــزاِز  حّيــة،  الضَّ ــصُّ  َتُ ُأخــرى  وأشــياء 
وَتديِدهــا، وذلــك مــن َأجــِل احُلصــوِل عــىل َمْكَســٍب مــاّدّي 
ــا إىل  ــة وجذِبِ حّي ــر الضَّ ــري يف فِك ــِة التأث ــوّي، وحُماَول أو َمعنَ
ــة ُمتلفــة، وَدفِعِهــا للقيــام بأفعــال ُتالِــف  توّجهــات فكرّي

ــون. القان
ــتيالُء  ــا: الس ــة منه ــكاٌل ُمَتنّوع ــة َأش ــِة اإللكرتونّي ولِلَجريم
ــاِدرة  ــة مــن ِخــالل اســتِخداِم َبرامــج ق ــاِت الّضحَي عــىل َبيان
عــىل اســرِتجاِع البيانــاِت اَلْحذوفــِة مــن ذاكِــرِة اهلاتِــِف 
الّتواصــِل  َمواقــع  ِحســاِب  ورسقــُة  اآليل،  احلاِســِب  أو 
ــورة أو  ــّن أو ُص ــٍط ُمَع ــاِل رابِ ــق إرس ــن طري ــي ع الجتامع
َمقطــع فيديــو، أو الحتيــال أو الــّشكات الومهّيــة التــي تطلــُب 

ــخصّية. ــاٍت ش معلوم

 الفكرة التي لم يتحّدث عنها النّص:. 		
َمفهوم الجريمة اإللكترونّية.( 	
أهداف الجريمة اإللكترونّية.( 	
أشكال الجريمة اإللكترونّية( 	
الجريمة ( 	 من  نفسك  حماية  كيفّية  حول  نصائح 

اإللكترونية.
طرق سرقة حساب مواقع التواصل االجتماعي.( 	

من أهداف الجرائم اإللكترونية التي لم يذكرها النّّص:. 		
التشهير بدافع االنتقام.( 	
االبتزاز للحصول على النقود.( 	
سة ما. ( 	 إتالف وثائق وَمعلومات مهمة لدى ُمؤسَّ
التأثير في أفكار الناس.( 	
وحساباتهم ( 	 األشخاص  بيانات  على  االستيالُء 

على مواقع التواصل.
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)1( ُتعــدُّ الَكــواِرُث الطَّبيعيــة مــن أكــب اَلخاطــر التــي 
ــزال  ــبَِّب أي زل ــِن أْن ُيَس ــن اُلمكِ ــة، )2( إذ م ــدد البشي ت
ــاة  ــاوّية حلي ــة مأس ــار هناي ــان أو إعص ــونامي أو فيض أو تس
ــذي  ــر ال ــق، )3( األم ــون دقائ ــاس يف غض ــن الن اآللف م
ف إىل أمهّيــة احلفــاظ عــىل الطبيعــة.  جيعلنــا بحاجــة إىل التَّعــرُّ
ُر  ــة، ُيــذَّ ــة بِصــورٍة عاّم )4( ويف حــالت الكــوارث الطَّبيعّي
مــن اســتِخدام الَوّلعــات أو أعــواد الثِّقــاب، )5( واألفَضــُل 
ــام  ــاءة، )6( ك ــة لإلض ــل بالبطاري ــاٍح يعم ــتِخداُم ِمصب اس
ُينَصــُح بإعــداد َحقيبتــي إســعاف وطــوارئ، وحفــظ األوراق 

ــن.  ــكان آم ــة يف َم ــق الهم والوثائ

الُجملة التي ل عالقة لها بالفقرة هي..... 		
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