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  جامعة تكساس في أوستن
  قسم دراسات الشرق األوسط

 ARA 507 –دائرة اللغة العربية 

  2007ربيع 
  االمتحان الثاني

  دقيقة 50 :الزمن
  درجة 70                        

  8امتحان في درس 
  

  : الدرجة  : ............................................االسم
  

 القواعد: أوالً 
 

I- Use the appropriate form of كان in the blank to place these actions in the past: (5 Pts.) 

 

في المكتبة أدرس  ......................لذلك ، عندي امتحان في كلية الحقوق ...................... منذ سنتين   

  .الصباح إلى المساء من نذاكر....... ............و معي في المكتبة يدرسون ...................... صدقائي أ.  مكل يو

 !! جداً صعبة ...................... في الحقيقة المذاكرة
  

 

II- The following pictures were taken األسبوع الماضي   ! Describe what the people did  

 using the past tense. Each sentence should include a minimum of 6 words. (18 األسبوع الماضي
Pts.) 

 

                       

……………………………………….  

………………………………………..  

              

………………………………………. 

………………………………………..  
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………………………………………. 

………………………………………..  

 

 

………………………………………. 

………………………………………..  

 

………………………………………. 

……………………………………….. 

 

………………………………………. 

……………………………………….. 

 
III- Read out the winning Lottery numbers: (10 Pts.) 
You’ve been asked to read out the winning numbers in the Lebanes Lotto. Write the numbers out in 
preparation for reading them aloud: 

 

             24          12          45     

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   Power  37)كرة الـ (                61         
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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  -IV درجات 9(من نفس الجذر؟  ما ھو جذر ووزن ھذه الكلمات؟ وھل تعرفون كلمة(  
  

  كلمة من نفس الجذر  الوزن  الجذر  الكلمة
        ُمراَسلة

        َمطلوب

  َوزير
  

      

  
  

  )درجة 28( ثانياً المفردات
Write an appropriate word in each blank.  
 

على ......................... تخّرجت و 2006سنوات، وفي عام  7سافرت أختي ليلى إلى أمريكا للدراسة منذ  )1

 ".جيد جداً "في األدب المقارن من جامعة شيكاغو بتقدير  ھادة الدكتوراهش

  

َ ب ستار"ذھبت إلى مقھى الـصف اللغة العربية ، ............ .............، أمس  )2 شربنا . مع أصدقائي" كسـ

......................... أنا ،  .وعن الحياة وتكلمنا كثيرا عن صفوفنا وعن عطلة الربيع" كابيتشينو"القھوة والـ

 .تعرفون ، أحب القھوة وأحب الكالم مع أصدقائي دائماً 

  

 أمِك في شغل البيت؟......................... ھل ! ةيا سمير: محمد) أ )3

  !ھي تحب شغل البيت كثيراً .........................!  التريد أيّ  أميفي الحقيقة ما عندي وقت، و: سميرة) ب

  

.......... ...............في امتحان اللغة العربية األسبوع الماضي ألنھم كانوا ................. .......كل أصدقائي  )4

 .األسبوع......................... كثيراً 
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......................... أن أدرس اللغة العربية في دمشق ھذا الصيف ولكن والدتي ......................... كنت  )5

 .........................!!!ـھا دراسة اللغة العربية ليس لھا .........................في ! ذلك

  

عندما  2003، ولكنه مات في سنة 2001ابن عّمي حسين بالجيش العراقي في سنة .........................  )6

(when)    .........................هللا يرحمه. الجيش األمريكي بغداد! 

  

 
 
 

  !حظ سعيد
  !!وعطلة ربيع سعيدة 

  
  


