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ِع النَّاس،ِمْثل -1 ْي ِح َجَِ َمَصاِل ْسِهْياَلت ِل اَك َت َن  ُه
رَّاَسةِ  .أ ُُ   اْلُك

 اْلِمْنَضَدةِ  .ب
  البيوت ج 

 ُقْصر الرِّئَاَسة د. 
 الشََّوارِع هـ. 

ْسِهْياَلت ُُمَصََّصة  -2 اَك َت َن ْعِض النَّاس، ِمْثل....ُه بـَ  ِل

  اإِلنَاَرة اْلَكْهَربَائِيَّة ا. 

 اْلُمْسَتْشَفَيات ب. 
  ُدْوِر اْلِعَباَدة ج 

 إشارة املرور د. 
 احملطة هـ. 

ِـ.... -3  اأَل ْرِصَفة ُُتَصَّص ل

  اْلَبائِِعْي  ا.
 اْلُمَشاة ب. 
 الرُّكَّاب ج. 
 القاعد د. 
 املوظفي هـ. 

اَسة ِِف.....يـََقعقْصُر  -4  .الرَِّئ

رَة ا.    اْلُمُدن اْلَكِبيـْ
 اْلُمُدن الصغرية ب. 
 القرى  ج. 
 املنطقة السياحية د. 
 َعاِصَمِة اْلِبالَد هـ. 

اء ... -5 َرَب َكْه اُسْوب، أَلنَّ اْل ْكُتب َعَلى اْلَْ ْن َأ ِطْيع َأ ْسَت  .اَل َأ

  نظف ا. 

 كنس  ب. 
 َعِمَلت ج. 



 َأَضاَءت د. 
 اِنـَْقطَعت هـ. 

 . َيَِب َعَلى اْلُُْكْوَمة َأْن ....... التَّْسِهْياَلت اْلَعامَّة .11

   تـَْنَتِقلُ  ا. 
 ََيِْملُ  ب. 
 ََيَْتاجُ  ج. 
 ََيَْتِلفُ  د. 

 تـَُوفِّر هـ.       
 .َيَِب َعَلى الصَّاِئم َأْن ....... َعِن اْلُمْفِطرَات .12

   َيْذَهبُ  ا. 
مُ  ب.   يـَتَـَقدَّ
 ََيِْملُ  ج. 
 ُُيِْسك  د. 

 َيْصَنعَ  هـ.        

 . أَرَاَد رَِجاُل الشُّْرطَِة َأْن ....... اْلُمُرْوَر ِف اْلَمِديـَْنة .13

   يـَْنَتِقُلْوا ا. 
 ََيِْمُلْوا ب. 
 ََيَْتاُجْوا ج. 
 ََيَْتِلُفْوا د. 

 يـَُنظُِّمْوا هـ.       
 . نـََهى ْاإِلْساَلُم النَّاَس َعْن َأْن ........ بِاهلل .14

   ُيْشرُِكوا ا. 
ُموا ب.   يـَتَـَقدَّ
 ََيِْمُلوا ج. 
ُروا  د.   َيِسيـْ

 َيْذُكُروا                                    هـ.       

 .ََنُْن ....... َمَناِظَر اْلَمِديـَْنة ِمْن فـَْو ق اْلبـُرْج .15

   َنْسَتْخِدمُ  ا. 
رُ  ب.   َنِسيـْ
 ََنِْملُ  ج. 



مُ  د.   نـَتَـَقدَّ
 ُنَشاِهد هـ.        

 ......... النَّاُس َحاَجاِِتِْم علي ُرُؤْوِسِهْم. .16

   َيْصَنعَ  ا. 
 ََيَْتِلفُ  ب. 
 ََيَْتاجُ  ج. 
 ََيِْمُل  د. 

 تـَْنَتِقُل                                                هـ.        
 .........ْاإِلْنَساُن َمرَْكَباٍت. .17

   َيْصَنعَ  ا. 
رُ  ب.   َتِسيـْ
 ََيِْملُ  ج. 
مُ  د.   يـَتَـَقدَّ

 َيْذَهبُ  هـ.        

 ِمْن َمِديـَْنٍة ِإََل َمِديـَْنٍة ُأْخري.  اإِلْنَسانُ ......   .18

نـَْتِقلُ  ا.  َُ    َت
 ََيِْملُ  ب. 
 ََيَْتاجُ  ج. 
 ََيَْتِلفُ  د. 

 َيْصَنَع                                                هـ.        
َرة ُدْوَن ُُمَرٍِّك.  .19  .....َعَربٌَة َصِغيـْ

   َيْذُكرُ  ا. 
رُ  ب.   َتِسيـْ
 ََيِْملُ  ج. 
مُ  د.   يـَتَـَقدَّ

 َيْصَنُع                                    هـ.        

 ....... النَّاُس اْْلَيَـَوانَاِت َكاْلَِْماِل.  .20

   َيْصَنعُ  ا. 
مُ  ب.   يـَتَـَقدَّ
 ََيِْملُ  ج. 



ُر  د.   َتِسيـْ
 َيْسَتْخِدمُ  هـ.        

" ِِف َهِذِه اْلُْْمَلِة... .21  اَْلِقطَاُر َُيُرُّ َوَسَط اْْلُُقْوِل اْلَْْضرَاِء. َمْعََن َكِلَمة "َُيُرُّ

 menyaksikan ا.
  bermain . ب

  berjalan ج.

 berharap د.

 menyapu هـ.

 هذه َجلة مفيدة...  .22
  قـَرَأَ ُُمَمٌَّد اْلُقرآنَ  ا. 

  على قـَرَأَ اْلُقْراَنَ  ب.

  ُُمَمٌَّد يـَْقرَأُ اْلُقرآنَ  ج. 

 عبُد اهلل قـَرَأَ اْلُقرآنَ  د. 

 َزيـَْنُب قـَرََأْت اْلُقرآَن   هـ. 

 َرَجَع َعْبُد اهلِل ِمَن السُّْوِق َماِشًيا.اَْلَفاِعُل ِِف َهِذِه اْلُْْمَلِة...  .23

  السُّْوقِ  ا. 

  َعْبُداهللِ  ب. 

  ِمنْ  ج. 

 َجيِّدٌ  د. 

 َرَجعَ  هـ. 
 َس......... جاكرتا .24

  نـَْقِضي ا. 

  ُنَساِعدُ  ب. 

  َنْستَـْيِقظُ  ج. 

 نـَُزْورُ  د. 

 نـَْعَتِمرُ  هـ. 
 َكاَنِت الرِّْحَلُة ُمْتِعَبًة َوُُمِلًَّة.َمْعََن ُُمِلًَّة ِِف اْلُْْمَلِة...  .25

 menyaksikan ا. 
  menjenuhkan ب. 

  berjalan ج. 

 berharap د. 

 menyapu هـ. 

 



 ...اْلُمَساِفُر أََماَم ُشَباِك التََّذاِكرِ  .26
  َسَألَ  ا. 

  َحَصلَ  ب. 

  َاَخذَ  ج. 

 َوَقفَ  د. 

 َوَصل هـ. 
 اَرَاَد ْااَلُب اَْن...َعائَِلَتُه ِاََل َشاِطِئ اْلَبْحرِ  .27

   َيْسُكنَ  ا. 
  َيْستَـْيِقظَ  ب. 

 َيْذَهبَ  ج.

 يَْأَخذَ  د. 

 َيْشَربَ  هـ. 

رًا .28  ............اهللُ َخيـْ
  َجزَاُكمُ  ا. 

  َاَضلَُّكمُ  ب. 

  َاَصاَبُكمُ  ج. 

 اَرَادَُكمْ  د. 

 َرِِحَُكمُ  هـ. 

 .......اْلِقطَاُر ْااَلوَُّل اْلَمَحطَّةَ  .29
  َغاَدُرْوا ا. 

  َغاَدرَا ب. 

  َغاَدَرتْ  ج. 

 َغاَدرَ  د. 

 َغاَدْرتَ  هـ. 
 َشاَهَد أِحُد املناظر ِمْن ِخالَ ِل النَّاِفَذِة...اَْلَفاِعُل ِِف هذه اْلُْْمَلِة :  .30

  َشاَهدَ  ا.

  املناظر ب. 

  أِحدُ  ج.

 النَّاِفَذةِ  د. 

 ِخاَللِ  هـ. 
 


