
  جامعة ايموري
  ١٣امتحان في الدرس                 ١٠٢اللغة العربية 

 درجة  ٧٠                _________________: االسم 
  
  
  )درجة ٣٢( اآتبوا آلمة مناسبة:  المفردات. أ

 !أين آنت أمس يا صديقي؟ ذهبت إلى غرفتك ولكن لم ــــــــــــــــــــــــ ك - ١

 .  ـ ممتازة في األمم المتحدة وهو سعيد اآلنحصل محمد على ــــــــــــــــــــ! الحمدهللا - ٢

 .عن مشاآل االقتصاد االمريكي" تايمز"قرأت مقالة جيدة في ـــــــــــــــــــــــ .  ٣

  أريد أن أسافر إلى الشرق االوسط ألن هذا سيكون ـــــــــــــــــــــــ ممتازة للكالم باللغة العربية مع العرب،.  ٤

  .م ـــــــــــــــــــــــ ني  على السفر ألن الشرق االوسط، في رأيها، ليس فيه استقرار اآلنولكن والدتي ل     

  بنت أخي ال ـــــــــــــــــــــــ في أن تتزوج اآلن وتريد أن ـــــــــــــــــــــــ من الدراسة قبل الزواج ،.  ٥

  قبلها ألنها طالبة ممتازة ، والحمد هللا ، وهي تدرس آثيرا وأنا ـــــــــــــــــــــــ أّن هذا قرار جيد لمست   

 وــــــــــــــــــــــــ إلى آل صفوفها آل يوم    

  بعد أن تكّلمنا معهم  ولكن، للعطلة " فلوريدا"سافروا الى يأن أوالدنا أرادوا  أنـــــــــــــــــــــــ أنا وزوجتي  .٦

 .ريدون ذلكيال م هأنـــــــــــــــــــــــ     

 .في شرآة ـــــــــــــــــــــــلى ا ـــــــــــــــــــــــليس عندهم فلوس آثيرة وهم . ٧

  ـه ، ولذلك قّرر أن  ـــــــــــــــــــــــفي والية تكساس ولكن الشرآة  Enronشرآة آان أخي يعمل في . ٨

  وفي الحقيقة هو يرغب في أن يبقى في أتالنتا . لتهالى أتالنتا حيث قضى طفو ـــــــــــــــــــــــ    

 .فيها  ـــــــــــــــــــــــو  

  



  
  )درجة ٣٠(  :اآتبوا الفعل المناسب في هذه الجمل: القواعد. ب
 

  )سكن)(ما زال.(أصدقائي ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ في نفس البيت .١

 )لعب)(ما زال. (ريبيكا ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ آرة القدم .٢

  )انتهى)(انتهى. (أمارة ـــــــــــــــــــــــــــــ من واجب العربية أمس ولكن أنا ما ـــــــــــــــــــــــــــــ  منه .٣

التلفزيون ليلة أمس بسبب امتحان العربية ولكن أظّن أنهم سوف  معظم الطالب لم ــــــــــــــــــــــــــــــ .٤

  )شاهد)(شاهد.(ـــــــــــــــــــــــــــــ التلفزيون آثيرًا في العطلة 

 )وجد)(ظنَّ(يا ماري ، هل ـــــــــــــــــــــــــــــ أنـّـِك سـَ ــــــــــــــــــــــــــــ وظيفة مناسبة بعد التخّرج؟  .٥

 )ظّن(ا سافرت الى لبنان الصيف الماضي ، معظم الناس ـــــــــــــــــــــــــــ أّني آنت من أصل عربي عندم .٦

ذهبت الى مكتب األستاذ محمود أمس ولكن ما ـــــــــــــــــــــــــــــه هناك ، وثالثة من الطالب في الصف  .٧

هل تعرفون أين يمكنني أن ــــــــــــــــــــــــــــ ه ؟ . ضًا قالوا انهم ذهبوا وما ــــــــــــــــــــــــــــ ه أي

 )وجد)(وجد)(وجد(

 ) حضر(، لماذا لم ــــــــــــــــــــــــــــ الى الصف أمس؟ " غليني"يا  .٨

  

Fill in the space with the appropriate form of ان and write all short vowels to show the correct pronunciation: (8 
Pts) 
 

قررت ــــــــــ أسافر الى المغرب ألنني أريد ــــــــــ أسكن في بلد عربي وألنني أشعر ــــــــــ السفرسيكون  .١

  .وأيضًا يمكنني ــــــــــ أزور بالدًا أخرى في المنطقة. تجربة جيدة لي 

 ، وهذا يعني  ي ــــــــــ يزور مصر قريبًاقال صديقي ـــــــُه قرأ في الجريدة ــــــــــ الرئيس بوش يرغب ف .٢

  .العالقات بين أمريكا ومصر ستكون أحسن إن شاء اهللا  ــــــــــ   

  

  

  عطلة سعيدة وجميلة وممتعة 
 


