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  جامعة واشنطن   دائرة لغات وحضارة الشرق االدنى 
  2006  خريف  411 اللغة العربية  المرحلة االبتدائية  

  

  متحان النهائي اال
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ:  االسم
  

   points 10) عالمات10 (   االستماع: السؤال االول
You will have 3 minutes to read the following questions.  You will then hear a conversation 
once.  You will have 2 minutes after this to answer the questions, then you will hear the 
conversation a second time and have the opportunity to check your answers.  You can take notes 
in English, on this page or the back of it. You can answer during or after listening  

  : ميلر تتكلم مع-1
  

  طالباتها) ج (      زميالتها    )ب (   بناتها ) أ (    
   

  : أمل تسكن بعيد عن جامعة واشنطن-2
  

  ال) ب (        نعم  -  )أ (     
  
  : عائلة أمل تسكن في-3
  

  مدينة الطيبة) ب (      مدينة سياتل  )أ (     
  
  : أمل تحب الطقس في مدينة سياتل-4
  

  ال  )ب (     نعم    )أ (     
  
  
  . سوزان تسكن مع ــــــــها وبنتها ليلى وبنتها زهرة-5
  
  : بنت سوزان الصغيرة، ليلى، طالبة اآلن في المدرسة-6
  

  االعدادية) ب (     االبتدائية   )أ (     
  
  . بنت سوزان الكبيرة، زهرة، تحب ـــــــــــــ وــــــــــــ-7
  
  . في جزيرة ويدبي و ـــــــــــــــــــــ تسكن روزي اآلن مع -8
  
   ماذا يعمل زوج روزي؟ ــــــــــــــــ-9
  

   وأين يعمل زوج روزي؟ ـــــــــــــــــ- 10
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 points 10 ) عالمات 10.  (   المفردات:السؤال الثاني

  
Fill in the blanks with the appropriate word from the word bank (as given)  
 

 يعمل أفراد الترجمة قسم جداً 
 آان درجة متخصص آيف عم
 العربي الحار يدرسون هذه أحسن
 نسافر رسائل أحياناً  آلّية تدرس

 
 

أسرتي تسكن في . مدينة فيها هي سياتل________  والية واشنطن فعالً  جميلة وأشعر أن  

______ ة عائلتي يسكنون في والية فلوريدا البعيد________ المدينة منذ طفولتي ولكن آل _______ 

والدتي تعمل . في هندسة الكمبيوتر________ في شرآة ميكروسفت وهو ________ والدي . عن سياتل

  .الحقوق في جامعة واشنطن وأنا أدرس في نفس الجامعة________ موظفة في 

  

توماس  يدرس .  في جامعة ميامي______ هو وزوجته أليكس . اسمه توماس________ لي ابن   

ابن عمي . العلوم السياسية________ لغات وحضارات الشرق األدنى وأليكس _______ ي للماجستير ف

. من العربية الى االنجليزية_______ في سوريا هذا الصيف ليدرس _____ هو ________ يحب األدب 

أنا ال أعرف .  واإلزدحام في شوارع دمشق________ هي ال تحب الطقس . أليكس  لم تسافر معه

  ! ال تحب أليكس الجو المشمس وهي في الحقيقة تسكن في ميامي_______

  

   ( I stay )بسبب الشتاء البارد أبقى_________  أنا أحب الطقس في سياتل ولكن ،بالنسبة لي   

الحرارة ____عندما تكون . طويلة ألقاربي في فلوريدا_______  في البيت وأشاهد التلفزيون أو أآتب 

 .من المدرسة اإلبتدائية  إلى جزيرة قريبة ________ عالية  أنا واصدقائي

  



 points 5 ) عالمات 5(القواعد  :  السؤال الثالث
 
  )ا(

Complete the sentences below with the appropriate verb. All verbs are given to you in the 3rd 
person masculine singular Remember the agreement rules and change the verbs as necessary. 
 

 يأآل       يشرب    يكتب   يقرأ    يسكن    يستمع الى
  

  
 

.ــــــــــــــ القهوة في الصباح المراة  

 
 

  . هذا الرجل ــــــــــــ رسالة طويلة

 
 

.آل يوم هم ـــــــــــــ الغداء  

  
  

  في المدرسة آتبًا آثيرة نحن دائمًا ـــــــــــــ

 
 

نت  ــــــــ ـــ  الموسيقىالب  
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 points 5 ) عالمات 5(القواعد  
 
  )ب(

Determine whether each of the following phrases is  اضافة  or   صفة+ اسم . Write the correct 
grammatical term in the space next to the phrase. (1/2 point each) 
 
 

  ـــــــــــ  ة الروسيةاللغ  .4   شارع طويل ــــــــــ  1.
  
  ـــــــــــ  سيارة االستاذ  .5    باب الغرفة ـــــــــــ  .2
  
  ـــــــــــ  والدتي الجميلة  .6   جو آاليفورنيا ــــــــــ  .3
 

Now write 2 original sentences using a noun-adjective (  صفة+ اسم  ) phrase, and 2 sentences 
using the (اضافة). (1/2 point each) 
 

ــ                                                                      . 1   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 2
 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 3
 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 4

 



  ) points 10 عالمات 10 ( القراءة: السؤال الرابع
 

Read the following text and answer the questions below. 
  الحظوا هذه الكلمات 

  prose= نثر    cancer = سرطان    association =رابطة      poetry=  شعر 
  

  جبران خليل جبران
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صغيرة 

ته 

 

ولد في مدينة . جبران خليل جبران هو آاتب وأديب من أصل لبناني  

في بيروت قبل أن درس في المدرسة االبتدائية . ١٨٨٣اسمها بشرى في سنة  

 سافر مع  والد١٨٩٥في سنة . يسافر إلى باريس  لدراسة الفن والتصويروالرسم 

  إلى الواليات المتحدة األمريكية وسكنوا في مدينة بوسطن حيث آانت تسكنتهوإخو

سكن في نيويورك وَآتَب الشعر . اآبر جالية لبنانية وبذلك لم تشعر اسرته بالوحدة

في ". النبي"له آتب وقصص آثيرة  مترجمة إلى عدة لغات ومنها آتاب . نجليزية والعربيةوالنثر باللغة اال

 بسبب مرض ١٩٣١مات في سنة ". الرابطة القلمية" أسس مع زمالئه  األدباء في نيويورك  ١٩٢٠سنة 

  .السرطان

  
  ــــــــــــــــــــــ         : االسم-١

  ــــــــــــــــــــــ      :العمل/  المهنة -٢

  ــــــــــــــــــــــ    :  مكان السكن في الطفولة-٣

  ــــــــــــــــــــــ    : التخصص في باريس-٤

 ــــــــــــــــــــــ    : تاريخ السفر إلى بوسطن-5

  _____ال ______   نعم     لغة الكتب والقصص هي العربية فقط؟هل  -٦

  _____  ال ______ مع أقاربه؟  نعم " الرابطة القلمية" هل أسس جبران خليل جبران -٧

   ــــــــــــــــــــــ     : سبب الموت-٨

   
   Guess the meaning of the following words  خمّنوا معنى هذه الكلمات                    

  
  _________________ القلمية -١٠    __________________ أديب -٩ 
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   ) points 10مات    عال10(الكتابة :  السؤال السادس
  

Write a paragraph (at least 7-8 sentences) about yourself and your life as a student, what you do 
every day (or sometimes do), what you like and don’t like, etc.  Make sure to include at least 4 
expressions or words from column I, and at least 3 from column II. You will be evaluated on 
your correct use of vocabulary and verbs—pay attention to conjugations and spelling! 
 

II I 
 أيضًا
 دائمًا
 فعًال
 جدًا
 أحيانًا
 آثيرَا
 جيدَا

...نفس الـ  
 حيث
...ِلـ  

 اآلن
 قبل
 آّل
 بسبب
 فقط
...بالنسبة ِلـ  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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