
Soal  : PAT 2020 

Mapel  : Lughoh 

Kelas  : SP 

 

 

  ! جب عن األسًىلة اآلتية أقرأ و إ      

 

 لك الرجل طبيب.  ذ الرجل اتجر وذه

 اسم التاجر حممود واسم الطبيب  سعيد.  

 لك البيت للطبيب. ذا البيت للتاجر وذه

 بيت التاجر أمام املسجد و بيت الطبيب خلف املدرسة.

 ه السيارة وملن تلك ؟  ملن هذ

 ه السيارة للطبيب وتلك للتاجر.هذ

 ه السيارة من اليبان وتلك من أمريكا.هذ

 ا الرجل؟من هذ(1 

 من اليباانا الرجل . هذ ـه     هو طبيبا الرجل اتجر     د.  ج. هذ   هو الرجلب.     ا الرجل طبيبأ. هذ

 ما اسم التاجر؟(2 

 . امسهن حممودـه      د. امسهم حممود     ب. امسه حممود    ج. امسك حممود        أ. امسها حممود

 لك الرجل؟من ذ(3 

 ه الرجل طبيب. هذـه    د. تلك الرجل طبيب    ج. هو اتجر   لك الرجل اتجرب. ذ    لك الرجل طبيبذأ. 

 ما اسم الطبيب؟(4

 . امسك سعيدـج. امسهم سعيد     د. امسهن سعيد       ه          ب. امسه سعيد           أ. امسها سعيد

  من اين سيارة الطبيب؟(5 

 لك السيارة من اليبان     ج. تلك السيارة من اليبان سيارة الطبيب من اليبان     ب. ذ أ.



 ا من اليبان . هذـه                     د.هو من اليبان

  من اين سيارة التاجر؟(6 

 تلك السيارة من امركا  ه السيارة من أمركا    ج. ب. هذ         أ. هو من أمركا        

 . مها من امرك ـه    سيارة التاجر من امركا   . د

 اين بيت التاجر؟ (7

 ب. هو امام املسجد           ج. تلك امام املسجد                  أ. هي امام املسجد

 . انت امام املسجدـه          هم امام املسجد      . د 

    اين بيت الطبيب؟(8 

 انتم خلف املدرسة   ب. هي خلف املدرسة        ج.              أ. هو خلف املدرسة

 . من املدرسة ـه    د. اننت خلف املدرسة         

 الرجل ؟ا من هذ(9 

  . انت طالبـه            د. هي طالبة           ج. هو من اهلند              ب. هم حجاج             ا. هو حاج

  أهؤالء األطباء مسلمون ؟ (10

 ج. نعم. هي مسلمة         ب. نعم. هو مسلم              نعم. هم مسلمون      أ. 

 . نعم. انتم مسلمونـه   نعم. انت مسلمون        د.

                                                                                                            ا الطالب؟ من اين هذ(11 

 . مها من اهلند  ـه      د. هم من اهلند         ج. انت من اهلند        ب. هو من اهلند       أ. هي من اهلند 

 ه الساعة؟ملن هذ (12 

 . ب&ج صحيحانـه         د. هم لعباس  ه الساعة لعباس  ج. هذ       ب. هي لعباس       أ. هو لعباس

 املدرس..........من املدرسة.  (13*

 . خرجتم ـه              ب. خرجوا             ج. خرج                 د. خرجن            أ. خرجت

  الطالب ..........ىف امللعب.........الصغار ىف الدكان.(14 



 ج. الكبار & الطالب                   ب. الكبار & الطالب         أ. كبري & الطالب        

 . الكبار & الطالباتـه    الطالب & الكبار         د.  

  ح........ىف املطب....اين بناتك اي عمىت؟(15 

 هـ. انت                            انتم د.                       ننت ا ب. هن                  ج.                   همأ. 

 الطالب............إىل املطعم.(16 

 هبتمد. ذهبت              هـ.  ذ                    هنبب. ذهبوا               ج. ذ                  هبأ. ذ

    ..........اي علي ؟ هم ىف الدكان. ين(أ 17

 هـ. ج & د صحيحان              د. أبناوك            ب. زوجاتك           ج. اوالدك             أ. بناتك

 أين صديقك ؟ (18

 هبت اىل املكتبة    ج. ذ         هبوا اىل املكتبة    ب. ذ            هب اىل املكتبة     أ. ذ

 هبتم اىل املكتبةهـ. ذ       هنب ال املكتبة         ذد.  

    الفتية : السالم عليكم(19 

 حامد  : وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته

 احد الفتية : كيف حالك اي عمي ؟ 

 حامد   :......................

 احلمد للهـ.           د. شكرا كثريا       ج. اان خبري احلمد لل       ظيم    ب. سبحان هللاأستغفر هللا العأ. 

 ............؟ ..........اىل املكتبة.(أين الطالب20

    هنب ج. اجلديد & ذ            هنب  & ذ  اتب. اجلديد                 هنب أ. اجلدد & ذ

 هبوا & ذ  هـ . اجلدد         هبوا     د. اجلديد & ذ  

 هم ........... من أمريكا. (من أولىك الرجال الطوال؟ 21

 هـ. الكرمي                  يبة د. طب                ب. طبيبات            ج. طبيب              أ . أطباء

 حامد مدرس...........(22



 هـ . اجلدد                   د. اجلديد                  ج. جدد               ب. جديدة               جديدأ . 

 ا تفاح. التفاح فاكهة..............(هذ23 

 لة هـ. ذ                  احلالد. ذ    ة                ج. لذ                  ذيذ ب. ل               ةذيذلأ. 

 ( أين موسى وأصدقاوه؟24

 هب ٍاىل املطعم  ج. ذ              هنب ٍاىل املطعم    ب. ذ        هبوا ٍاىل املطعم      أ. ذ

 هبنت ٍاىل املطعمهـ. ذ    هبت ٍاىل املطعم       ذ. د 

 يخ. وهًوالء..........ا ش( هذ25

 هـ. شيخون                      د. أشيخة               ج. اشياخ                ب. شيوخ             يخةأ. ش

 ك.............لك ضيف. واولىً ذ (26

 هـ. ضيفات                    د. ضيفة             ب. أضيفون            ج. ضيوف            أ. ضيفون

 ( من هوالء الفتيات27 .........بنات املدرس   ؟ 

 هـ.هي                       د. هن                 ج. مها                   ب. هو                أ . هم

       

 ( من هًوالء الفتية؟ ............أبناء املدرس  28

 هـ. مها                     د. هن                ب. هو                   ج. هي                أ . هم

   ............. املمرضات؟ هن من الفلبنيمن أين ( 29

 هـ. هًوالء       تلك                د.                لكهذه                   ج. ذب.                اهذأ . 

 ( أين الطالبات.............هن يف املكتبة30

 هـ. اجلادة                   د. اجلاد            ت ااجلدد                 ج. اجلديدب.             أ . اجلديد

 

 

 



 اء و أجب أألسًىلة أألتية ! أقر 

 

 بييت

 سجد. بييت مجيل. فيه حديقة صغرية ا بييت. بييت أمام املهذأان حامد. و      

وكتايب ا مكتيب. ساعيت و قلمي ها انفدة كبرية و مروحة مجيلة. هذا سريري وهذا كرسي وهذه غرفيت. فيهذ      

 عل املكتب. 

 وحقيبيت حتت املكتب. انفدة غرفيت مفتوحة. 

وتلك غرفة أخيت. غرفة أخي كبرية وغرفة أخيت صغرية. غرفة أخي أمام غرفيت وغرفة أخيت  ه غرفة اخي. هذ      

 أمام املطبح.  

 يل أخ واحد امسه أسامة، ويل أخت واحدة امسها سعاد.     

 أيب وأمي يف تلك الغرفة الكبرية.       

 أان أحب أيب وأمي. وأحب أخي وأخيت.     

 ( أين بيت حامد؟ 31

 هـ .هي بيىت   هو بيىت         د.  هي أمام املسجد  .هو ىف حديقة صغرية  ج  . ب  هو امام املسجد  أ.

   

 بيت حامد حديقة؟ ( أيف 32

 ة          ج. نعم, هو حديقة    د. نعم,هي حديقة    هـ.هي حديقة نعم, فيها حديقب.   أ. نعم, فيه حديقة

 ( أين حقيبة حامد؟ 33

 هي حقيبىت     هـ.  املكتب   د. هذه حقيبىت       ب. هو على املكتب       ج.هوحتتأ. هي على املكتب  

 ؟  ( أحلامد أخت و أخ34

 هـ. نعم, هلا أخت       نعم, له أخد.    ج. نعم, هلاأخت    ب. نعم, لك أخت وأخ      نعم, له أخت وأخأ. 

 ( أين غرفة أخ حامد؟ 35



 أمام غرفة حامد  ب.هي أمام غرفيت    ج. هوأمام املطبح   د. هي أمام املطبحى  هـ. هي أمامى أ. هي

 ة أخت حامد ؟ ( أين غرف36

 ب.هو أمام املطبح     ج. أنت أمام املطبح د. أان أمام املطبح     هـ. هو أمامى      هي أمام املطبح  أ.

 ( مااسم أخ حامد؟37

 ج. امسه أسامة      د. امسها أسامة        هـ. امسي حممد امسه أمحد         ب.   امسه سعاد          أ. 

 أغرفة أخ حامد كبرية؟ (38

 هو كبرية د. هي أمام املطبح    هـ.     أ. نعم, هي كبرية        ب. نعم, هو كبرية     ج. هي كبرية     

 ( أغرفة أخت حامد صغرية؟39

 هـ. هي بعيدة   د. هو بعيد         أ. نعم, هي صغرية      ب. نعم, هو صغرية   ج. هي صغرية      

 مااسم أخت حامد؟( 40

 حممد          هـ. امسه زينبب. امسه اسامة        ج. امسه أمحد       د. امسه      سعاد          أ. امسها

 
 

 


