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A. Pilihlah Jawaban yang paling benar ! 

 

 إسئل األبي لخعسف هب أحضسٍ والدٍ ليلت الصيبم 1
 A .ماذ أحضرِت والدها لٌلة الصٌام؟ أ 

 B ب. كٌف أحضرِت والدن لٌلة الصٌام؟ 

 C ج. كٌف أحضرَت والده لٌلة الصٌام؟ 

 D والدن لٌلة الصٌام؟ ند.  ماذ أحضر 

 E هـ. ماذ أحضره والدن لٌلة الصٌام؟ 

 عن ولت تناول السحور إسئل حمدا 2

 A ا.  كٌف تتناولٌن السحور 

 B ب. متى تتناولٌن السحور 

 C السحور تناولج. متى ت 

 D د.   متى تناولْت السحور 

 E هــ. متى ٌتناولت السحور 

 .هذه أعمال ٌفعلها النّاس لٌستمبلوا رمضان، اال.. 3

 

 A أ.  أألباء ٌشترون لمر الدٌّن 

 B بـ. أألباء ٌشترون المكّسرات 

 C  جـ.األمهات ٌهّجزن األطعمة 

 D د.  األمهات ٌهّجزن اإلفطار 

 E هـ. األههبث يهّجزى الحلىي اللريرة 

 النّاس رمضان من عام الى عام ، ألنّه شهر الّصوم وشهر العبادة و شهر التّراحم""ٌنتظر  4

 الخسجوت األًدوًيسيّت الجيّدة هي العببزة السببقت؟
 A   .أorang-orang menunggu bulan suci dari tehun  ke tahun, karena Ramadan adalah bulan 

puasa, bulan ibadah dan bulan kasih sayang 
 B .بـmenunggu orang-orang terhadap bulan Ramadan dari tehun  ke tahun, karena Ramadan 

adalah bulan puasa, bulan ibadah dan bulan kasih sayang 
 C .جـorang-orang menunggu bulan Ramadan dari tehun  ke tahun, karena Ramadan adalah 

bulan puasa, bulan ibadah dan bulan kasih sayang 
 D .دorang-orang menunggu bulan Ramadan dari tehun  ke tahun, karena Ramadan memang  

bulan puasa, bulan ibadah dan bulan kasih sayang 
 E .هـmasyarakat menunggu bulan Ramadan dari tehun  ke tahun, karena Ramadan adalah 

bulan puasa, bulan ibadah dan bulan ampunan 
 ٌستعدّون للماء رمضان أخذواهم أوالء المسلمون لد  هاو .1 5
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 كلمة " أخذوا" فً العبارة السابمة فعل و ولع بعد فعل اخر ولٌس بٌنه و الفعل فاصل ألنه...؟  

 

 A أ.  فعل ماض 

 B بـ. فعل مضارع 

 C جـ. فعل امر 

 D د.  فعل شروع 

 E هـ. فعل شرط 

 ٌستعدّون للماء رمضان أخذواوها هم أوالء المسلمون لد  6

 فً السؤال..." ها " فً بدأ العبارة 

 

 A أ. حرف ضمٌر 

 B بـ. إسم ضمٌر 

 C  جـ. حرف خالّق 

 D د.   حرف شرط 

 E هـ.  حرف تنبٌه 

 ثم إختر أالجابة الصحٌحة ! أنظر الى الصورة 7

 

 

 A  ٌتصافحون فً عٌد الفطرأ.  أالصدلاء 

 B بـ.  أالباء ٌتصافحون فً عٌد الفطر 

 C جـ. األسرة ٌزور األسرة األخرى فً عٌد الفطر 

 D د.  األسرة ٌزور أألوالد فً عٌد الفطر 

 E  هـ. األسرة تتبادل الزٌارات والتهانً فً عٌد 

 الى...أحمد أندونٌسً وٌرٌد ان ٌسافر الً مكة. فعلٌه أن ٌذهب  8

 A أ.  المحّطة 

 B بـ.مولف السٌّارة 

 C جـ. المرسى 

 D د.  المطار 

 E هـ. المٌدان 

 سعادتً عظٌمة 9

 صغة التعّجب من الجملة الّسابمة ...



 

 A ًأ. ٌا عظٌم سعادت 

 B ًبـ. ما عظٌم سعادت 

 C ًجـ. ما عظمى سعادت 

 D ًد.  ما اعظم سعادت 

 E ًهـ. ما اعظمى سعادت 

 الجملة األتٌة صحٌحة ، اال... 10

 A أ. إذا حان الفجر صلٌت فً المسجد 

 B بـ. إذا رجعت من المدرسة إسترحت فً البٌت 

 C إذا جاء الصباح عملنا فً المزرعةجـ . 

 D د.  إذا بدأت العطلة جرٌت فً الملعب 

 E هـ. إذا بدأت المبارة جرٌت فً الملعب 

 المسلمون فً العٌد، اال ...هذه التً ٌتبادل  11

 

 A أ.  المخاصمة 

 B ًبـ. التّهان 

 C جـ. الزٌارات 

 D د.  األطعمة 

 E هـ. ألهدٌّة 

 نزل المرأن فً لٌلة... .2 12

 A أ.  الجمعة 

 B بـ. السبت 

 C جـ. رمضان 

 D د.  المدر 

 E هـ. الشّوال 

 للسؤال!ثم إختر أالجابة الصحٌحة  أنظر الى الصورة 13

 

 ماذ فً الصورة؟

 

 A   أ. تجتمع أألسرة لإلفطار 

 B بـ. تنصرف أألسرة لإلفطار 



 C جـ.تتناول أألسرة اإلفطار 

 D د.  تعدّ األم اإلفطار 

 E هـ. تعدّ األب اإلفطار 

 كلمة " إرتدي" مرادفة بكلمة ... 14

 

 A أ.  كّون 

 B بـ. جعل 

 C جـ. إغتسل 

 D د.  غسل 

 E هـ. لبس 

 كلمة " جّهز" مرادفة بكلمة ... 15

 

 A  ّأ.  أعد 

 B بـ. جّوز 

 C جـ. منّع 

 D د.  سّمح 

 E هـ. اداع 

 كلمة " أحضر" مضادة بكلمة ... 16

 

 A أ.  غاب 

 B بـ. مرض 

 C جـ. الم 

 D د.  ترن 

 E هـ. سئل 

 "لمت مع أهلً بزٌارة عائلٌّة" 17

 الّسابمة؟معنى العبارة 

 

 A أ.  أدٌت و ألً زٌارة العائلة 

 B بـ. لمت و اهلً زٌارة االسرة 

 C جـ. لمت و ألً زٌارة العائلة 

 D ًد.  زرت عائلت 

 E ًهـ. زرت اسرت 

 " مضادة بكلمة ...كلمة " سمح 18

 



 A  ّأ.  أعد 

 B بـ. جّوز 

 C جـ. منع 

 D   .أمسند 

 E هـ. اداع 

 ٌمابل المسلم صدٌمه فً عٌد الفطر ٌمول "..."، فٌردّ األخر "...."عندما  19

 A "أ.  "عٌد مبارن" ، "كّل عام وانتم بخٌر 

 B "بـ. "عٌد سعٌد" ، "كّل عام وانتم بخٌر 

 C "جـ. "عٌد مبرون" ، "كّل سٌنة وانتم بخٌر 

 D "د.  "عٌد مرحوم" ، "كّل عام وانتم بخٌر 

 E  "كّل عام وانتم بخٌر"هـ. "عٌد الفطري" ، 

 ثم إختر الحوار المناسبة ! أنظر الى الصورة 20

 

 

 A  .كٌف لضٌت ٌوم أمس ٌا سمٌرة؟   -أ 

+ قوج هع أهلي بزيبزة عبئليّت    

 B  .كٌف لضٌت ٌوم أمس ٌا سمٌرة؟   -ب 

+ قسأث قّصت هسلّيت     

 C  .كٌف لضٌت ٌوم أمس ٌا سمٌرة؟   -جـ 

+ كخبج عدّة زسبئل     

 D  .كٌف لضٌت ٌوم أمس ٌا سمٌرة؟   -د 

+ سبعدث أّهي في إعداد وليوت    

 E  .كٌف لضٌت ٌوم أمس ٌا سمٌرة؟   -هـ 

 + ساعدت أّمً فً إعداد التدرٌس  

 وفً الٌوم األول من شّوال ، ٌستٌمظ المسلمون مبّكرٌن، ألداء....ثّم صالة العٌد ... 21

 A  الصبح ، جماعةأ. صالة 

 B ردانفبـ. صالة الصبح ، م 

 C جـ. صالة الصبح ، فً المٌدان 

 D د.  زكاة الفطر، جماعة 

 E هـ. زكاة الفطر، فً المسجد 

 ”ٌتبادل المسلمون فً العٌد التهانً 22

 معنى هذه العبارة؟

 A  أ. أنهم حٌّو بعضهم بعضا 



 B بـ. أنهم أعطو بعضهم بعضا 

 C تبادل بعضهم بعضا جـ. أنهم 

 D د.  أنهم أكرم بعضهم بعضا 

 E هـ. أنهم ٌكرم بعضهم بعضا 

 ٌتبادل المسلمون فً العٌد الزٌارات و التهانً 23

 الخسجوت األًدوًيسيّت الصحيحت هي العببزة الّسببقت
 A  .أpada waktu hari raya orang-orang  islam saling memberikan hadiah dan kunjungan 

 B .بـ pada waktu hari raya orang-orang islam saling memberikan hadiah dan kunjungan satu sama 

lain 

 C .جـpada waktu hari raya orang-orang islam saling berkunjung dan mengucapkan selamat 

 D  .دpada waktu hari raya orang-orang islam mengunjungi sanak saudara dan mengucapkan selamat 

 E pada waktu hari raya orang-orang islam mengunjungi kerabat dan sahabat dan mengucapkan 
selamat .هـ 

24 pada hari-hari terakhir bulan Ramadan, para bapak dan ibu keluar untuk membeli baju baru sebagai 

persiapan hari raya fitri 

 الترجمة العربٌّة الجٌدة من العبارة اإلندونٌسٌّة الّسابمة هى...

 A أ.  فً أخر اٌّام رمضان ٌخرج األباء و األمهات لشراء المالبس الجدٌدة أستعداد لعٌد الفطر 

 B  الفطربـ. فً أخر اٌّام رمضان ٌخرج األباء و األمهات لشراء المالبس الجدٌد أستعداد لعٌد 

 C  جـ.  فً االٌّام األخٌرة من رمضان ٌخرجون األباء و األمهات لشراء المالبس الجدٌدة أستعداد لعٌد

 الفطر

 D د.  فً االٌّام األخٌر من رمضان ٌخرج األباء و األمهات لشراء المالبس الجدٌدة أستعداد لعٌد الفطر 

 E األمهات لشراء المالبس الجدٌدة أستعدادا لعٌد الفطر هـ.  فً االٌّام األخٌرة من رمضان ٌخرج األباء و 

 أنظر الى الّصورة ، ماذا فعلت الّطالبات؟ 25

 

 

 A  أ. ترتبن الّطالبات الحمائب 

 B بـ. الّطالبات ترتبن الحمائب 

 C جـ. تنّظم الّطالبات الحمائب 

 D د.  ٌرتّبن الّطالبات الحمائب 

 E  الكّراساتهـ. ٌرتّبن الطالبات  

 .لكّل أعضاء  األسرة دور فً تجهٌز السحور 26

 وما دور األّم فٌه؟

 



 A أ.  شراء الموت 

 B بـ. شراء األرّز و الخضروات 

 C  جـ. تجهٌز الطعام والشراب 

 D د.  ترتٌب المائدة 

 E هـ. األكل و الشرب 

 .لكّل أعضاء  األسرة دور فً تجهٌز السحور 27

 فٌه؟وما دور األب 

 

 A أ.  شراء الموت 

 B بـ. شراء األرّز و الخضروات 

 C  جـ. تجهٌز الطعام والشراب 

 D د.  ترتٌب المائدة 

 E هـ. األكل و الشرب 

 .لكّل أعضاء  األسرة دور فً تجهٌز السحور 28

 وما دور الولد فٌه؟

 A أ.  شراء الموت 

 B بـ. شراء األرّز و الخضروات 

 C  جـ. تجهٌز الطعام والشراب 

 D د.  ترتٌب المائدة 

 E هـ. األكل و الشرب 

 أول مولعة فً األسالم كان النصر فٌها للمسلمٌن 29

 A أ.  خندق 

 B بـ. جمل 

 C جـ. ٌمامة 

 D د.  بدر 

 E هـ. سفٌن 

 أنظر الى الصورة، ما مهنة ذلن الرجل؟ 30

 

 A أ.   مهندس 

 B بـ.  صوار 

 C جـ. رسام 



 D د.   كتاب 

 E هـ. طبٌب 

 .. ذلن منذ لحظة.31األبن : غدا رمضان ٌا أبً . أعلن . 31

 ..، لمد أحضرت معً كل ما نحتاج الٌه فً السحور32الوالد : ..

 .. هذا العام ٌا أبً . 33األبن : وعدتنً أن ..

 علٌن.. وعدي . صرت األن رجال . فالصٌام واجب 43الوالد : وانا ..

 األبن : ومتى سنتناول السحور؟

 .. لبل الفجر ، ثّم نسترٌح للٌال . فإذا حان الفجر ذهبنا الً المسجد للّصالة.35الوالد : سنتناول..

 ..لصالة التراوٌح غدا36األبن : أرٌد أٌضا أن أذهب ..

 ... سنصلًّ العشاء و التراوٌح فً المسجد كّل لٌلة بإذن هللا  37الوالد : بارن هللا ..

... سعادتً. سأذهب الى والدتً وأخبرها33األبن : ...  

 ...40.... رمضان ...33الوالد : لل لها تعدّ سحورا لثالثة ٌا ...

 

 أختر الكلمة المناسبة للفراغات فً النّص السابك

 

 A أ.المدٌر 

 B ب.  المذٌر 

 C ج.النذٌع 

 D د. الُمذٌع 

 E هـ.الِمذٌع 

 .. ذلن منذ لحظة.31األبن : غدا رمضان ٌا أبً . أعلن . 32

 ..، لمد أحضرت معً كل ما نحتاج الٌه فً السحور32الوالد : ..

 .. هذا العام ٌا أبً . 33األبن : وعدتنً أن ..

 علٌن.. وعدي . صرت األن رجال . فالصٌام واجب 43الوالد : وانا ..

 األبن : ومتى سنتناول السحور؟

 .. لبل الفجر ، ثّم نسترٌح للٌال . فإذا حان الفجر ذهبنا الً المسجد للّصالة.35الوالد : سنتناول..

 ..لصالة التراوٌح غدا36األبن : أرٌد أٌضا أن أذهب ..

 ... سنصلًّ العشاء و التراوٌح فً المسجد كّل لٌلة بإذن هللا  37الوالد : بارن هللا ..

... سعادتً. سأذهب الى والدتً وأخبرها33األبن : ...  

 ...40.... رمضان ...33الوالد : لل لها تعدّ سحورا لثالثة ٌا ...

 

 أختر الكلمة المناسبة للفراغات فً النّص السابك



 

 A أ. الحمد هلل 

 B ب. بارن هللا 

 C ج. شفان هللا 

 D د. لعن هللا 

 E هـ. أجرن هللا 

 .. ذلن منذ لحظة.31األبن : غدا رمضان ٌا أبً . أعلن . 33

 ..، لمد أحضرت معً كل ما نحتاج الٌه فً السحور32الوالد : ..

 .. هذا العام ٌا أبً . 33األبن : وعدتنً أن ..

 فالصٌام واجب علٌن.. وعدي . صرت األن رجال . 43الوالد : وانا ..

 األبن : ومتى سنتناول السحور؟

 .. لبل الفجر ، ثّم نسترٌح للٌال . فإذا حان الفجر ذهبنا الً المسجد للّصالة.35الوالد : سنتناول..

 ..لصالة التراوٌح غدا36األبن : أرٌد أٌضا أن أذهب ..

 ... سنصلًّ العشاء و التراوٌح فً المسجد كّل لٌلة بإذن هللا  37الوالد : بارن هللا ..

... سعادتً. سأذهب الى والدتً وأخبرها33األبن : ...  

 ...40.... رمضان ...33الوالد : لل لها تعدّ سحورا لثالثة ٌا ...

 

 أختر الكلمة المناسبة للفراغات فً النّص السابك

 

 A أ. ٌصوم 

 B ب.  نصوم 

 C ج. تصوم 

 D د. اصوم 

 E هـ. تصومٌن 

 .. ذلن منذ لحظة.31األبن : غدا رمضان ٌا أبً . أعلن . 34

 ..، لمد أحضرت معً كل ما نحتاج الٌه فً السحور32الوالد : ..

 .. هذا العام ٌا أبً . 33األبن : وعدتنً أن ..

 .. وعدي . صرت األن رجال . فالصٌام واجب علٌن43الوالد : وانا ..

 ومتى سنتناول السحور؟ األبن :

 .. لبل الفجر ، ثّم نسترٌح للٌال . فإذا حان الفجر ذهبنا الً المسجد للّصالة.35الوالد : سنتناول..

 ..لصالة التراوٌح غدا36األبن : أرٌد أٌضا أن أذهب ..

 ... سنصلًّ العشاء و التراوٌح فً المسجد كّل لٌلة بإذن هللا  37الوالد : بارن هللا ..



... سعادتً. سأذهب الى والدتً وأخبرها33: ... األبن  

 ...40.... رمضان ...33الوالد : لل لها تعدّ سحورا لثالثة ٌا ...

 

 أختر الكلمة المناسبة للفراغات فً النّص السابك

 

 A أ. من 

 B ب. عند 

 C ج. بٌن 

 D د. حول 

 E ًهـ. ف 

 منذ لحظة... ذلن 31األبن : غدا رمضان ٌا أبً . أعلن . 35

 ..، لمد أحضرت معً كل ما نحتاج الٌه فً السحور32الوالد : ..

 .. هذا العام ٌا أبً . 33األبن : وعدتنً أن ..

 .. وعدي . صرت األن رجال . فالصٌام واجب علٌن43الوالد : وانا ..

 األبن : ومتى سنتناول السحور؟

 لبل الفجر ، ثّم نسترٌح للٌال . فإذا حان الفجر ذهبنا الً المسجد للّصالة. ..35الوالد : سنتناول..

 ..لصالة التراوٌح غدا36األبن : أرٌد أٌضا أن أذهب ..

 ... سنصلًّ العشاء و التراوٌح فً المسجد كّل لٌلة بإذن هللا  37الوالد : بارن هللا ..

... سعادتً. سأذهب الى والدتً وأخبرها33األبن : ...  

 ...40.... رمضان ...33الوالد : لل لها تعدّ سحورا لثالثة ٌا ...

 

 أختر الكلمة المناسبة للفراغات فً النّص السابك

 

 A  َأ. السحور 

 B  ِب.السحور 

 C ج. ه 

 D د. ها 

 E ًهـ. ه 

 .. ذلن منذ لحظة.31األبن : غدا رمضان ٌا أبً . أعلن . 36

 كل ما نحتاج الٌه فً السحور ..، لمد أحضرت مع32ًالوالد : ..

 .. هذا العام ٌا أبً . 33األبن : وعدتنً أن ..

 .. وعدي . صرت األن رجال . فالصٌام واجب علٌن43الوالد : وانا ..



 األبن : ومتى سنتناول السحور؟

 ة... لبل الفجر ، ثّم نسترٌح للٌال . فإذا حان الفجر ذهبنا الً المسجد للّصال35الوالد : سنتناول..

 ..لصالة التراوٌح غدا36األبن : أرٌد أٌضا أن أذهب ..

 ... سنصلًّ العشاء و التراوٌح فً المسجد كّل لٌلة بإذن هللا  37الوالد : بارن هللا ..

... سعادتً. سأذهب الى والدتً وأخبرها33األبن : ...  

 ...40.... رمضان ...33الوالد : لل لها تعدّ سحورا لثالثة ٌا ...

 

لكلمة المناسبة للفراغات فً النّص السابكأختر ا  

 

 A أ. مع ن 

 B ب. معن 

 C ج. معكما 

 D د. معكم 

 E ًهـ. مع 

 .. ذلن منذ لحظة.31األبن : غدا رمضان ٌا أبً . أعلن . 37

 ..، لمد أحضرت معً كل ما نحتاج الٌه فً السحور32الوالد : ..

 هذا العام ٌا أبً .  ..33األبن : وعدتنً أن ..

 .. وعدي . صرت األن رجال . فالصٌام واجب علٌن43الوالد : وانا ..

 األبن : ومتى سنتناول السحور؟

 .. لبل الفجر ، ثّم نسترٌح للٌال . فإذا حان الفجر ذهبنا الً المسجد للّصالة.35الوالد : سنتناول..

 ا..لصالة التراوٌح غد36األبن : أرٌد أٌضا أن أذهب ..

 ... سنصلًّ العشاء و التراوٌح فً المسجد كّل لٌلة بإذن هللا  37الوالد : بارن هللا ..

... سعادتً. سأذهب الى والدتً وأخبرها33األبن : ...  

 ...40.... رمضان ...33الوالد : لل لها تعدّ سحورا لثالثة ٌا ...

 

 أختر الكلمة المناسبة للفراغات فً النّص السابك

 

 A أ. علٌن 

 B ب.  بن 

 C ج. فٌن 

 D د. منن 

 E هـ. عنن 

 .. ذلن منذ لحظة.31األبن : غدا رمضان ٌا أبً . أعلن . 38



 ..، لمد أحضرت معً كل ما نحتاج الٌه فً السحور32الوالد : ..

 .. هذا العام ٌا أبً . 33األبن : وعدتنً أن ..

 واجب علٌن .. وعدي . صرت األن رجال . فالصٌام43الوالد : وانا ..

 األبن : ومتى سنتناول السحور؟

 .. لبل الفجر ، ثّم نسترٌح للٌال . فإذا حان الفجر ذهبنا الً المسجد للّصالة.35الوالد : سنتناول..

 ..لصالة التراوٌح غدا36األبن : أرٌد أٌضا أن أذهب ..

 بإذن هللا   ... سنصلًّ العشاء و التراوٌح فً المسجد كّل لٌلة37الوالد : بارن هللا ..

... سعادتً. سأذهب الى والدتً وأخبرها33األبن : ...  

 ...40.... رمضان ...33الوالد : لل لها تعدّ سحورا لثالثة ٌا ...

 

 أختر الكلمة المناسبة للفراغات فً النّص السابك

 

 A أ. ما أعظم 

 B ب.  ما عظٌم 

 C ج. ما أكبر 

 D د. ما كبٌر 

 E هـ. ما كبرى 

 .. ذلن منذ لحظة.31األبن : غدا رمضان ٌا أبً . أعلن . 39

 ..، لمد أحضرت معً كل ما نحتاج الٌه فً السحور32الوالد : ..

 .. هذا العام ٌا أبً . 33األبن : وعدتنً أن ..

 .. وعدي . صرت األن رجال . فالصٌام واجب علٌن43الوالد : وانا ..

 األبن : ومتى سنتناول السحور؟

 .. لبل الفجر ، ثّم نسترٌح للٌال . فإذا حان الفجر ذهبنا الً المسجد للّصالة.35نتناول..الوالد : س

 ..لصالة التراوٌح غدا36األبن : أرٌد أٌضا أن أذهب ..

 ... سنصلًّ العشاء و التراوٌح فً المسجد كّل لٌلة بإذن هللا  37الوالد : بارن هللا ..

لدتً وأخبرها... سعادتً. سأذهب الى وا33األبن : ...  

 ...40.... رمضان ...33الوالد : لل لها تعدّ سحورا لثالثة ٌا ...

 

 أختر الكلمة المناسبة للفراغات فً النّص السابك

 

 A ًأ. بن 

 B ًب.  ابن 



 C  ًّ  ج. بنت

 D ًد. . بنت 

 E  ًّ  هـ. بن

 .. ذلن منذ لحظة.31األبن : غدا رمضان ٌا أبً . أعلن . 40

 ..، لمد أحضرت معً كل ما نحتاج الٌه فً السحور32الوالد : ..

 .. هذا العام ٌا أبً . 33األبن : وعدتنً أن ..

 .. وعدي . صرت األن رجال . فالصٌام واجب علٌن43الوالد : وانا ..

 األبن : ومتى سنتناول السحور؟

 الً المسجد للّصالة... لبل الفجر ، ثّم نسترٌح للٌال . فإذا حان الفجر ذهبنا 35الوالد : سنتناول..

 ..لصالة التراوٌح غدا36األبن : أرٌد أٌضا أن أذهب ..

 ... سنصلًّ العشاء و التراوٌح فً المسجد كّل لٌلة بإذن هللا  37الوالد : بارن هللا ..

... سعادتً. سأذهب الى والدتً وأخبرها33األبن : ...  

 ...40... .... رمضان33الوالد : لل لها تعدّ سحورا لثالثة ٌا ...

 

 أختر الكلمة المناسبة للفراغات فً النّص السابك

 

 A أ. مبارن 

 B ب. مبرون 

 C ج. براكة 

 D د. حسنة 

 E هـ. حسن 

 "أخر الوسلوىى يسخعدوى للقبء زهضبى" 41

  اإلسويت !  الي الفعليت الصحيحت هي  ألخحىيل  إخخس

 

  

 A أخر الوسلوىى يسخعدوى للقبء زهضبى 

 

 B الوسلوىى أخر يسخعدوى للقبء زهضبى 

 C الوسلوىى أخرًب يسخعدوى للقبء زهضبى 

 D الوسلوىى أخروا يسخعدوى للقبء زهضبى 

 E الوسلوىى أخرى يسخعدوى للقبء زهضبى 

 أخرث الطبلببث يٌظفي الوبئدة 42

 إخخس ألخحىيل  الصحيحت هي الفعليت  الي  اإلسويت ! 

 A  الوبئدةأخرث الطبلببث يٌظفي  

 B الطبلببث أخرث يٌظفي الوبئدة 

 C الطبلببث أخروا يٌظفي الوبئدة 

 D الطبلببث أخرًب يٌظفي الوبئدة 

 E الطبلببث أخرى يٌظفي الوبئدة 

الويرحبى حعوالى الىاجبأخرث  43  

 إخخس ألخحىيل  الصحيحت هي الفعليت  الي  اإلسويت ! 



 

 A أخرث الويرحبى حعوالى الىاجب 

 B  حعوالى الىاجب الويرحبى بأخرحالويرحبى  

 C الويرحبى أخرى حعوالى الىاجب الويرحبى 

 D الويرحبى أخرًب حعوالى الىاجب الويرحبى 

 E الويرحبى أخرث حعوالى الىاجب الويرحبى 

 الخويراى يرهببى الي الودزست  44

 إخخس ألخحىيل الصحيحت هي اإلسويت الي الفعليت ! 

 A   يرهببى الخويراى الي الودزست  

 B   يرهبب الخويراى الي الودزست  

 C   يرهب الخويراى الي الودزست  

 D   حرهب الخويراى الي الودزست  

 E    حرهببى الخويراى الي الودزست  

 األببء يشخسوى قوسالديي 45

 إخخس ألخحىيل الصحيحت هي اإلسويت الي الفعليت ! 

 A  قوسالديييشخسوى األببء  

 B حشخسوى األببء قوسالديي 

 C يشخسى األببء قوسالديي 

 D يشخساى األببء قوسالديي 

 E يشخس األببء قوسالديي 

اإلجببت هي السؤال الخبلي : الي حرهب للصالة؟أصح   46  

 A ًعن، سأذهب 

 B ال، لي أذهب 

 C ًعن 

 D بلً، سأذهب 

 E كال 

 هسادف كلوت "قبدم".... 47

 A أث 

 B حضس 

 C هشي 

 D سبز 

 E عبد 

 هسادف كلوت "سبز".... 48

 A أث 

 B حضس 

 C هشي 

 D جبء 

 E عبد 

".... حضس ضد كلوت " 49  

 A أث 

 B حضس 

 C ذهب 

 D جبء 

 E عبد 

".... حضس هسادف كلوت " 50  

 A أث 

 B حضس 

 C هشي 

 D جبء 

 E عبد 


